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PRIMEIRA  UNIDADE 

 

  A  COMPLEXIDADE  DO  PROÁLCOOL 

 

I INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 A presente tese é composta de três partes, que pretendemos representem,  em conjunto, 

a totalidade mínima que a temática exige para ser tratada com conseqüência e pertinência. Na 

primeira unidade, confrontaremos opiniões sobre o Proálcool, reunindo, compilando, 

interpretanto e analisando dados e informações gerais sobre a evolução e a atualidade do 

cenário energético brasileiro, com especial enfoque no setor agroenergético e nele o programa 

nacional do álcool.  

 Ao nos ocuparmos com essas questões, estaremos elaborando um compêndio atualizado 

sobre o Proálcool (o “estado da arte”) e evidenciando as razões e critérios que nos levaram a 

optar por aprofundar os estudos na matriz solo. Portanto, a importância desta unidade na 

estrutura do trabalho se justifica porque sustentam a origem e a validade das duas hipóteses 

principais do nosso trabalho: a) investigar como o cultivo intensivo da cana-de-açúcar atinge a 

qualidade do solo; b) modelagem do Proálcool.  

 Embora esta primeira parte não vise ao esclarecimento e à definição propriamente ditos 

das hipóteses de nossa tese, é fundamental para a percepção das suas importâncias. Assim, por 

exemplo, quando apresentarmos um breve histórico, estaremos evidenciando aspectos que nos 

remetam ao conhecimento de como, historicamente, lidamos com o tema: identificando acertos 

e equívocos que nos possibilitem embasamento para proposições de redefinições. 

Particularmente no caso da modelagem, por que esta deverá contemplar um planejamento do 

setor, todas as informações que possam precisá-lo melhor serão consideradas. Por tudo isto, 

esta unidade pode ser considerada como uma espécie de âncora das hipóteses principais, mas  

certamente despertará para inúmeras questões mais específicas, pontuais e singulares, que ao 

longo deste trabalho constituirão o que chamamos de hipóteses secundárias. 

 Embora secundárias, estas hipóteses terão no contexto deste trabalho importância de 

destaque. Isto porque o caráter meritório de todas elas, que é comum, é definir a totalidade do 

tema, que sempre constitui um momento do processo de totalização. Sem estas hipóteses, 

certamente, estaríamos incorrendo no grave equívoco de que as inferências, a formação de 

opinião e, por fim, o produto  de nossas pesquisas, não compreendendo todo o objeto de 

estudo, acabem sendo passíveis de críticas estruturais.  
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 O alcance de tais objetivos nos coloca frente a uma grande questão: entendendo por 

auto-sustentabilidade1 a capacidade de bem suprir as necessidades do presente, sem 

comprometimento das possibilidades futuras e, portanto, de as próximas gerações atenderem às 

suas necessidades, o Proálcool é, pode vir a ser, ou não é um programa auto-sustentável? Não 

temos a pretensão de esgotá-la, sequer de respondê-la,  mas de contribuir para a sua elucidação.  

 

I.1 Breve histórico 

 A  historiografia  não  constitui  simples  exercício  acadêmico, e  sim 

disciplina científica. Como tal, destina-se a  integrar o conhecimento que  

o homem  necessita ter  do  meio  físico,  do  meio social  e de si  próprio, 

afim de se conduzir em sua ação e de se comportar  convenientemente 2. 
 

 Nos idos de 1530, quando o Rei de Portugal planejou a ocupação efetiva, pelo 

povoamento e colonização, do Brasil, através das capitanias, já tinha em perspectiva 

estabelecer no Brasil  um grande negócio: cana-de-açúcar. Isto porque, na época, era um 

produto de grande valor comercial na Europa. Já se sabia o bastante do Brasil para prever que 

nele a cana-de-açúcar se daria bem. Aquelas perspectivas seriam amplamente confirmadas; 

inicialmente, no Nordeste, na planície litorânea, hoje ocupada pelo Estado de Pernambuco e no 

contorno da baía de Todos os Santos, chamado então de Recôncavo baiano. Dado o 

desinteresse pelo Brasil e a grande disponibilidade de terras, aqueles que aceitaram vir, os 

poucos emissários  do Rei, começaram o cultivo da cana-de-açúcar em grandes plantações. 

Estes aspectos, somados ao alto custo de instalação de engenhos, explicam por que as grandes 

propriedades no Brasil, na época, estavam então ligadas à monocultura. 

 Por sua vez, a  produção e a utilização do etanol no Brasil,  remonta também ao período 

inicial de produção de açúcar, pelo fato de se constituir, então, um subproduto de fácil 

obtenção, a partir do mel residual da fabricação do açúcar. Na época, seu uso estava associado 

à produção de aguardente, que se exportava para a costa da África e era negociada na aquisição 

de escravos.  

 Admite-se que as primeiras mudas de cana vieram da Ilha da Madeira; a cana começou 

a ser cultivada quase simultaneamente em São Vicente/São Paulo (1522) e em Pernambuco 

(1535). Os primeiros engenhos foram construídos perto de Santos e em Olinda (1540). Durante 

os 150 anos seguintes a cana era considerada o principal produto agrícola brasileiro. Até  

meados do século XVII, existiam no Brasil cerca de 530 engenhos, que produziam 

                                                           
1 Valle, C. E. do. Qualidade Ambiental: o desafio de ser competitivo protegendo o meio ambiente. Como se preparar para 

as normas ISO 14.000.  São Paulo, Pioneira, 1995,  p. 8. 

   Este conceito é geralmente associado à primeira ministra da Noruega, Senhora Gro Harlem Brundtland, por ocasião de 

seu pronunciamento em 1987, na ONU.  
2 Prado Júnior, C.  História e Desenvolvimento.  São Paulo, Brasiliense,  1972,  p. 17. 
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aproximadamente 20 mil toneladas de açúcar por ano, o que credenciava o Brasil como o maior 

produtor mundial. Durante esse período, a cana era basicamente utilizada para fabricação de 

açúcar, rapadura, mel e aguardente. 

 É importante  destacar que durante mais de um século e meio, a produção intensiva da 

cana-de-açúcar representava a única base de fato importante, sobre a qual se assentava a 

economia brasileira. 

 Esse ciclo interrompeu-se com a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais e 

também porque,  no final do  século XVIII,  espanhóis e holandeses passaram a cultivá-la e a 

construir engenhos nas suas colônias. Com o declínio da  mineração do ouro no começo do 

século XIX, a cultura da cana renasceu3.  As velhas regiões produtoras, como a Bahia e 

Pernambuco, decadentes há quase um século, se renovaram e assumiram posição de destaque 

outra vez. Em São Paulo, o aumento da produção do açúcar passa a ser sensível: a lavoura se 

desenvolve no litoral, mas o planalto interior, embora separado da costa pela Serra, que 

dificulta singularmente o transporte e as comunicações, também apresenta grande impulso na 

produção. Entre os estados produtores, São Paulo já figurava no final do século XVIII como 

exportador potencial de açúcar, depois do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, 

respectivamente; tal incremento na produção se fazia através do aumento de área produtora.  

 PRADO JÚNIOR refere-se a um período em que o aperfeiçoamento técnico e o 

progresso da agricultura brasileira eram praticamente nulos; continuava em princípios do 

século XIX e, mais ou menos nas mesmas condições, continuara ainda por muito tempo com os 

mesmos processos que datavam do início da colonização. Ainda, segundo PRADO JÚNIOR:  

 Para instalação de novas culturas nada de nôvo se realizara que o processo 

brutal e primitivo da „queimada‟; para o problema do esgotamento do solo, 

outra solução não se descobrira ainda que o abandono puro e simples do local 

por anos e anos consecutivos, com prazos cada vez mais espaçados, que o 

empobrecimento gradual do solo ia alargando. Para se tornar definitivo..... Não 

se cogitara ainda em utilizar o bagaço como combustível, coisa que nas colônias 

inglesas, francesas e holandesas já se tornara processo rotineiro.  Graças 

somente à excepcional fertilidade natural dos terrenos baianos ou 

pernambucanos é que foi possível manter aí, durante tanto tempo, a cultura da 

cana... No trato da terra também nada se fizera no sentido do melhor 

aproveitamento, restauração ou mesmo simples conservação das propriedades 

naturais do solo. O sistema de monocultura e o espírito que anima o produtor 

colonial são disto os principais responsáveis. Ela faz convergir para um único 

fim, com o objetivo de um máximo e momentâneo proveito, tôdas as atenções e 

                                                           
3 Prado Júnior, C.  História Econômica do Brasil.  São Paulo,  Brasiliense, 1969, 11

a
  edição, capítulos 4, 7 e 10. 

  Cana-de-Açúcar.  Plantar,  dezembro de 1991,  p. 66 - 68.  
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esforços; verdadeiro processo de bombeamento dos recursos naturais do solo; 

„agricultura extrativa‟, já se denominou.... O problema da escolha ou seleção de 

variedades a serem cultivadas pode-se considerar ignorado. Até princípios do 

séc. XIX só se conhecia uma única variedade de cana-de-açúcar, a mesma que se 

cultivava desde o início da colonização... Só naquela data começou a se difundir 

outra variedade mais resistente, a cana de caiena ou otaiti 4 ...Não se percebeu 

ou não havia inconvenientes imediatos: sobrava espaço. É só aos poucos que se 

foi enxergando o alcance do mal. No Brasil, em fins do século XVIII e princípios 

do seguinte, já se começa a senti-lo e havia consciência do que se passava. O 

assunto se discute contemporâneamente; naturalmente, ele é obscurecido por 

noções erradas, sem contar que se estava diante de um fato inteiramente nôvo, 

desconhecido no passado, quando a exploração dos trópicos ainda estava em 

seus primeiros passos. Faltavam conhecimentos científicos que só muito mais 

tarde se vulgarizaram. Não é compreendido, portanto, o mal que estava roendo a 

substância da colônia. Percebem-se os efeitos, e instintivamente se sente que 

alguma coisa há para fazer, mas não se sabe ao certo o quê... A baixa 

produtividade da agricultura brasileira, e que acabará numa esterilização quase 

completa de áreas extensas, não é, em última análise, senão conseqüência do que 

acima ficou dito. E ela já era bem sensível no momento que nos ocupa5. 

 

 PRADO JÚNIOR conclui  que o baixo nível técnico das nossas atividades agrárias, e as 

conseqüências que isso teria, não deve ser identificado como de responsabilidade do colono. 

Acreditava que o mal era mais profundo e estava no próprio sistema; um sistema de agricultura 

extensiva que desbaratava com mãos pródigas uma riqueza que não podia repor. Com estas 

considerações, aponta para o que considerava o cerne da questão: se não era simples educar os 

colonos e a população em geral, para que pudessem aperfeiçoar os seus processos e melhorar 

sua técnica, muito mais custoso será modificar um sistema, o que exigiria reformas profundas, 

econômicas e quiçá sociais. 

 PETRONE destaca a grande importância que a cultura da cana-de-açúcar teve para o 

Estado de São Paulo e ressalta que ela foi a responsável pela completa modificação do 

panorama sócio-econômico, criando uma infra-estrutura necessária ao desenvolvimento do 

comércio exterior  no período compreendido do governo de Morgado de Mateus (1765 - 1775)  

ao de Antonio Manuel de Melo Castro e Mendonça (1797 - 1802).  O sistema viário, as linhas 

de exportação (porto), as bases em que se apóia a atividade agroindustrial, foram 

implementadas todas neste período. Após possibilitar a viabilidade de toda uma grande infra-

estrutura em São Paulo, a cana passou então a ser preterida pelo café: em três quartos de século 

                                                           
4 Esta  variedade, originária da ilha de Taiti, trazida para a América Central e as Guianas, chegou ao Brasil a partir de 1790. 
5 Prado Júnior, C.  (1969), Op. cit., capítulo 10, p. 79 - 92. 
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pràticamente o „ciclo do açúcar‟ teve seu início, apogeu e declínio6.  A cana podia ser 

plantada nas terras recentemente roçadas ou naquelas em que primeiro se cultivou 

mantimentos. Devido aos métodos primitivos de cultura, esgotava-se a terra depressa sendo 

então abandonada para se plantar a cana e mantimentos em terra nova, onde se tinha 

derrubado a mata para obtenção de lenha destinada às fornalhas7. 

 O primeiro relato de que temos notícia, quanto ao uso do álcool como combustível 

indica que este precedeu a gasolina e data de 1861. Nesse ano Nicolau Augusto Otto patenteou 

o seu álcool-motor8.  Em 1889  foi usado pela primeira vez em uma corrida de automóveis9, 

entre Paris e Chantilly, de 136 km. 

 No Brasil, na época da primeira Grande Guerra Mundial (1914 - 1918) o etanol era 

usado como combustível em substituição total ou parcial dos derivados do petróleo. Consta que 

em 1919 o Governador do Estado de Permambuco  determinou que os veículos oficiais 

também fossem abastecidos com álcool, já que os caminhões e automóveis das usinas de 

açúcar já o eram10. Essa medida de importância histórica veio acompanhada da liberação da 

existência de postos de abastecimento fora das usinas, para venda de combustível ao público. 

 Já na Europa, no início da década de 20 (século XX), a situação do abastecimento do 

petróleo era crítica; a Inglaterra foi obrigada a reduzir as importações de petróleo, a Espanha 

teve que utilizar álcool -produzido a partir do vinho- e a Alemanha, privada das jazidas 

petrolíferas da Galícia, também passou a utilizar álcool, produzido a partir da batata. Nessa 

época, até mesmo os E.U.A, País que detém ainda grandes reservas petrolíferas, realizaram 

experiências com uma mistura combustível, chamada de "alcogas": 38% de etanol, 19% de 

benzol (benzina), 4% de toluol, 32% de gasolina e 7% de éter dietílico, sem alterações nos 

motores dos veículos e sem diferenças no volume de consumo de combustível11.  

 Em 1922, uma série de testes12,  que utilizaram misturas de álcool, éter e gasolina 

foram realizados no Rio de Janeiro. Já em 1927, o etanol era usado intensivamente no Brasil 

como combustível,  comercializado em grande escala: "combustível USGA" (combustível 

produzido pela Usina Serra Grande/Alagoas), cuja constituição era 80% de etanol e 20% de 

éter. Neste mesmo ano surgia em Recife-PE outro carburante à base de etanol, chamado 

Azulina, constituído por 85% de etanol, 10% de éter dietílico e 5% de gasolina. Os baixos 

                                                                                                                                                                                                      

  Ver também: Andrade, M. C. de.  O desafio ecológico: utopia e realidade.  São Paulo,  Hucitec, 1994, p. 55 - 62. 
6 Petrone, M. T. S. A lavoura canavieira em São Paulo: corpo e alma do Brasil.  São Paulo, Difusão Européia do Livro, 

1968, p.  225. 
7 Petrone, M. T. S.  (1968), Op. cit., p. 79. 
8 Penido Filho, P. O álcool combustível: obtenção e aplicação nos motores.  São Paulo, Nobel, 1980, apresentação. 
9 Menezes, T. J. B. de.  Etanol, o cumbustível do Brasil.  São Paulo, Agronômica Ceres Ltda, 1980,  p. 11. 
10 Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 45. 
11 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 12. 
12 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 12. 
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preços do petróleo acabaram desestimulando essas iniciativas bem como a consolidação em 

grande escala de produção e comercialização do etanol. 

 No início da década de 20, a Indústria Alcooquímica13 começou a se instalar no Brasil. 

Nesse setor e nessa época, a Cia. Química Rhodia Brasileira teve papel de destaque com a 

fabricação de lança-perfumes à base de cloreto de etila,  produto então obtido a partir do 

etanol. Além do cloreto de etila, a Rhodia brasileira produzia a partir do etanol, em sua unidade 

de Santo André, ácido acético e éter etílico em pequena escala.  

 Em 1925 a Inglaterra iniciou pesquisas para a produção de etanol a partir da “batata-

inglesa” para utilizá-lo como combustível.  

 A crise mundial de 1929, decorrente do colapso da economia norte-americana, afetou 

seriamente a agroindústria14 canavieira brasileira no início da década de 30.  Essa crise acabou 

fechando o mercado externo para o açúcar nacional e fez com que o Estado interviesse no 

setor. Desde essa época a alternativa de produção de álcool passou a constituir fator regulador 

da atividade açucareira. Ao mesmo tempo que atravessava uma séria crise, o setor sucro-

alcooleiro15 também recebeu um grande estímulo, pois também em 1929 a Cia. Brasileira 

Rhodiaceta foi instalada no Brasil, passando a fabricar o acetato de celulose utilizando ácido e 

anidrido acéticos obtidos do etanol; começava assim a consolidar-se a alcoolquímica no Brasil.  

 Um importante registro histórico da segunda metade da década de 20 refere-se aos 

trabalhos coordenados por Eduardo Sabino de Oliveira, com mais de 6.800 testes e 3.000 

provas de campo. Outros trabalhos de época, não menos importantes, foram realizados por José 

Vizioli na Estação Experimental de Plantas Sacarinas e Oleaginosas, em Piracicaba. Ele testou 

misturas de gasolina e álcool em diversas proporções,  com adições de éter e, também, várias 

misturas de álcool e benzol, com e sem adição de gasolina; na época, entre outras, as 

conclusões foram que os gases emitidos pelos escapamentos eram menos irritantes e que o 

depósito de carvão nos cilindros era menor16. 

 

O início do planejamento do setor, a intervenção do Estado e a criação do IAA  

 

 Objetivando incrementar a utilização de álcool para fins carburantes, o Decreto 19.717, 

de 20 de fevereiro de 1931, tornou  obrigatória a mistura de etanol à gasolina importada na 

proporção mínima de 5%. Embora a produção de cana pudesse ser considerada mais que 

suficiente para o atendimento do mercado interno de açúcar e de álcool e, relativamente a 

                                                           
13 La industria alcoquímica en América Latina y el Caribe. México, GEPLACEA, 1988, p. 1 - 186. 
14 Entendida aqui como o conjunto das unidades que processam os produtos agropecuários. 
15 O setor sucro-alcooleiro engloba as usinas produtoras de álcool e açúcar (destilarias anexas e usinas) e as que produzem 

apenas álcool (destilarias autônomas) a partir da cana-de-açúcar. 
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muitos outros países, pudesse ser considerada alta,  essa e outras medidas não se mostraram tão 

tranqüilizadoras e estimulantes para o setor produtivo, já que a participação dos engenhos na 

produção brasileira de açúcar estava declinando - a produção de açúcar continuava excedendo 

as necessidades do consumo interno e contribuindo para uma superprodução mundial17.  

 Nesse cenário o governo resolve criar em 22/08/1933 o Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA): a nova autarquia veio, não apenas consolidar as normas de defesa do açúcar e do 

álcool até então adotadas, mas, sobretudo, dotar o sistema de intervenção estatal de elementos 

mais seguros para alcançar os seus objetivos18, que eram dirigir, fomentar e controlar a 

produção de açúcar e de álcool em todo o País.  Ao que tudo indica, o IAA conseguiu seu 

intento:    a   produção de álcool, que em 1930 era de 33 milhões de litros, passou para 47 milhões 

de litros em 193519. 

Às vésperas da II Guerra mundial, em 1938, o governo estendeu a obrigatoriedade da 

adição de álcool anidro à gasolina produzida no País e não mais apenas à que era importada.  

 As dificuldades no suprimento de derivados de petróleo durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939 - 1945) incentivaram a demanda de álcool carburante, estimulando muito a 

procura de alternativas de produção. Países como a Alemanha, Áustria e Itália utilizavam 

predominantemente a batata. Outros países como o Brasil utilizavam a cana-de-açúcar. A 

Tchecoslováquia, França, Polônia, Inglaterra, Hungria, Suécia utilizavam o álcool proveniente 

de diversas matérias-primas, entre elas a beterraba e alcachofra de Jerusalém. 

 A otimização do processo de hidrólise ácida de materiais ligno-celulósicos durante a II 

Guerra Mundial, por Giordani-Leone (pré-hidrólise com H2SO4 diluído, filtração e tratamento 

do resíduo com H2SO4 concentrado), possibilitou a produção de etanol a partir da madeira: 300 

litros de etanol por tonelada de madeira seca. Mesmo assim, era ainda desaconselhável 

economicamente, porém utilizado na época devido à situação de guerra20. É conhecido o fato 

de que durante a II Grande Guerra, o etanol foi usado tanto pelos alemães, quanto pelos 

japoneses em seus famosos aviões “zero”.  

 Em 1942 o então Presidente Getúlio Vargas exigiu que o álcool fosse misturado à 

gasolina, constituindo 30% da mistura. Em 08/09/1942, um decreto presidencial determina que: 

é aconselhável o fomento à produção do álcool de qualquer graduação, sem quaisquer 

restrições, em pequenas instalações e em qualquer estabelecimento agrícola que venha a 

                                                                                                                                                                                                      
16 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 13. 
17 Szmrecsányi, T.  O planejamento da Agroindústria Canavieira do Brasil (1930 - 1975).  São Paulo, Hucitec de 

Campinas, 1979,  p. 163 - 178. 
18 Szmrecsányi, T. (1979), Op. cit., p. 177 - 178,  490. 
19 Calabi, A. S. et alii.  A energia e a Economia Brasileira.  São Paulo, Fipe/Pioneira, 1983, p. 126. 
20 Produção de etanol da madeira. Brasília, Coalbra, 1983, caderno 1, p. 22. 
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participar do programa com uma produção diária de no máximo 500 litros21. No Brasil, o 

álcool chegou a substituir 42% da gasolina consumida pela frota de automóveis da região 

Nordeste entre 1942 e 1946. 

 Quase todas essas experiências relacionadas a métodos de produção de etanol, nacional 

e internacionalmente, praticamente sucumbiram a partir de 1943 por causa do baixo preço do 

petróleo, por sua grande disponibilidade e por causa da “paz mundial”; resultado: entre 1943 e 

1945 a produção brasileira do etanol combustível caiu em 40%.  

 Em 1948, o Decreto-Lei número 25174-A, de 3/7/48, estabelecia os incentivos à 

fábricação de álcool destinado a fins carburantes; esse decreto é considerado como a 

regulamentação oficial pioneira do setor sucro-alcooleiro, precursora do Progama Nacional do 

Álcool. Entre outras atribuições do  IAA,  estava a de estimular a indústria de álcool anidro 

para fins carburantes e a expansão do seu consumo, bem como estabelecer normas de garantia 

de preços aos produtores. Já nessa época acreditava-se que o aumento da produção de álcool 

possibilitasse uma redução das importações de petróleo e seus derivados, e assim o Brasil 

pudesse  novamente reequilibrar a balança  comercial22.  

 Em 1949 o relatório da Missão Abbink23 recomendava a opção pelo petróleo como 

sendo aquela capaz de determinar a redução das dificuldades na balança de pagamentos do 

Brasil e para tal recomendava a cooperação com o capital estrangeiro.  Mas, se acaso tal  

perspectiva não fosse de fato factível, aí sim a política de transportes no Brasil deveria ser 

orientada para outras fontes e formas alternativas: ferrovias em vez de aerovias e rodovias, 

álcool-motor e combustíveis pobres, etc. Embora não tivessem caráter deliberativo, as 

“sugestões” desta e outras comissões acabaram exercendo fortes influências nas definições de 

nossas políticas setoriais.  

 Na década de 50, devido ao grande aumento na produção de petróleo dos países do 

Golfo Pérsico, os preços do produto estabilizaram-se em níveis muito baixos, o que mais uma 

vez desestimulou a competitividade do álcool com a  gasolina  e  demais   derivados.

 Com a implantação da indústria de autoveículos, no final da década de 50, o transporte 

rodoviário, cuja participação percentual no comércio interestadual em 1953 era de 48%, 

definitivamente se consolidou. O governo passou então a priorizar esse meio de transporte e 

investir maciçamente na criação de infra-estrutura rodoviária em detrimento da ferrovia e 

hidrovia. O etanol para fins carburantes foi literalmente esquecido nessa época. 

                                                           
21 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 213. 
22 Calabi, A. S. et alii. (1983), Op. cit., p. 141.   
23 Comissão Mista Brasileira-Americana de Estudos Econômicos, estabelecida para oferecer subsídios à  política  econômica.  

Calabi, A. S. et alii. (1983), Op. cit., p. 98 - 101, utilizam-se do  nada a comentar sobre esta referência que se explica por 

si própria  para fazer menção ao conjunto das propostas elaboradas pela comissão.  
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 A criação da Petrobrás em 1954, no governo de Getúlio Vargas, resultou de um amplo 

movimento da sociedade (“O Petróleo é nosso”) e acabou por monopolizar quase todas as 

atenções, investimentos e prioridades do governo quanto à produção de combustíveis líquidos e 

gasosos.  

 Na década de 60 o açúcar readquiriu sua importância como produto brasileiro de 

exportação, atingindo excelente posição no início dos anos 70. Esse período foi aproveitado 

para modernização da agroindústria canavieira, implementada pelo IAA, através do 

PLANALSUCAR,  que, desenvolvendo variedades de cana altamente produtivas, tornou o 

açúcar brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Embora a prioridade do momento 

fosse o açúcar,  a produção de etanol também começou a ser estimulada devido a um forte 

impulso na alcoolquímica, que implementava as unidades de butadieno da Coperbo e de 

polietileno da Union Carbide e da Eletrocloro24.  

 Entretanto, o período de expansão industrial, que começou em fins de 196725, passou a 

pressionar acentuadamente a demanda de hidroeletricidade e de petróleo, especialmente o de 

óleo combustível. Para se ter uma melhor idéia da alteração do consumo desse derivado, e 

portanto a nossa dependência em relação ao petróleo, anteriormente a esse período (1962-

1967) as taxas de consumo desse combustível eram negativas, mas a partir de 1967, a taxa 

média de crescimento do consumo anual do óleo combustível foi de 15,3% durante os seis anos 

seguintes. Definia-se assim e em conseqüência, em fins da década de sessenta, o modelo 

energético brasileiro e, a julgar pelo conteúdo dos vários planos de governos, especialmente o 

PED26, mesmo a pequena utilização do etanol estaria  com seus dias contados: a utilização do 

álcool como carburante, adicionado à gasolina, embora atualmente de grande importância 

para a absorção de excedentes de produção e sobrevivência do setor, tende a decrescer no 

futuro, podendo mesmo ser eliminada, a longo prazo, com a descoberta de novos campos 

petrolíferos. 

 Em 1970 o preço do barril de petróleo no mercado internacional estava na faixa de 2 a 

3 US$,  inferior ao produzido internamente pela Petrobrás. A importação tinha então como 

vantagem adicional a perspectiva de uma oferta ininterrupta e que acenava com expansão. A 

política do setor sugeria majorações que sequer compensavam a taxa mundial média de 

inflação.  Por essa razão, a Petrobrás preferiu aproveitar as oportunidades de preço e de 

suprimento, credenciando-se nos círculos internacionais como grande compradora.  

 

                                                           
24 Alcool e Açúcar,  Ano 7 (1987), n

o
 34, p. 25. 

25 E que foi até fins de 1973....Vide: Calabi, A. S. et alii. (1983), Op. cit., p. 59 - 60. 
26 Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), 1968 - 1970.  Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,  

citado por  Calabi  et alii (1983),  Op. cit., p. 113. 
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1973 - o primeiro choque do petróleo: nasce o Proálcool 

 

 Em fins de 1973  foi  deflagrada  a  primeira  grande crise  mundial  do  petróleo, 

caracterizada pela efetiva transferência do controle da política mundial de petróleo das grandes 

empresas internacionais para os países exportadores (OPEP). A guerra Árabe-Israelense, em 

outubro de 1973, instaurou o pânico no cenário petrolífero mundial, pois os países árabes, 

exportadores de petróleo, resolveram utilizar esse combustível como arma política, através de 

cortes progressivos na produção, forçando o aumento do preço do barril. 

 De fato, o mundo inteiro sentia que algo diferente, e de grande magnitude, estava 

acontecendo: um grupo de poucos países unia-se para ditar, indiretamente, os rumos da 

economia mundial, numa operação coordenada e bem articulada, além de surpreendente, que 

assustava muito pela impressão de continuidade que transmitia. Embora não se possa atribuir 

exclusivamente ao aumento dos preços do petróleo a crise dos anos 70, este foi um importante 

marco da crise que estava em curso desde os anos 60. 

 Provavelmente, o Brasil tenha sido um dos países, senão aquele, que mais sofreu com 

esta crise, pois, na época, apesar de os países europeus apresentarem uma relação consumo de 

petróleo por produção maior que a do Brasil, possuíam uma infra-estrutura econômica bem 

mais estável e sólida, tendo, portanto, suas economias abaladas em menor grau; por outro lado, 

a maioria dos países com estrutura econômica pior que a do Brasil apresentavam  uma relação 

consumo/produção bem mais baixa; em 1978 tínhamos a décima  maior frota mundial de 

automóveis circulantes, eram cerca de 5.400.000 - menor apenas que a frota dos E.U.A, Japão, 

Alemanha, França, Reino-Unido, Canadá, Austrália e Espanha; mas a relação brasileira de 

habitantes/automóveis era maior do que de todos esses países, cerca de 20 

habitantes/automóvel, contra a mínima de 1,6 dos E.U.A e de 6,0 para a Espanha. 

 A crise energética, então estabelecida mundialmente, veio interromper um período de 

grande sucesso da economia brasileira. Conhecido como o “milagre econômico brasileiro”, o 

período 1968/73 foi marcado por altas taxas de crescimento do PIB, baixas taxas anuais de 

inflação, que então estava em declínio, e a balança de pagamentos não representava um 

problema sério; a preocupação maior se referia à distribuição de renda.  

 No começo de 1973 a produção de petróleo brasileira era suficiente para suprir apenas 

23% de uma demanda, então crescente, de cerca de 753.000 barris de óleo por dia27. Deflagrada 

a crise, o cenário mudou drasticamente:  de 1973 a 1974, o valor das importações subiu de 6,2 

                                                           
27 Nastari, P. M. -coord.  Ethanol: Brazil Export  Potential.  São Paulo, The Brazilian Ethanol Producer’s Special Committee, 1991, p. 3. 

    Rotstein, J.  Conspiração contra o álcool.   São Paulo, José Olympio /APEC, 1985,  p. 36. 
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bilhões de dólares para 12,6 bilhões de dólares/ano e a balança comercial passou de uma 

posição praticamente equilibrada para um déficit de 4,7 bilhões de dólares.  

 A alteração brusca e duradora no preço do petróleo, colocava em xeque todo um 

modelo de desenvolvimento, portanto toda uma estrutura produtiva, que durante  três décadas 

tinha sido montada, prioritariamente em torno do petróleo. Essa política energética, até então 

implementada, acabou contribuindo ainda mais para o agravamento da situação, pois não 

dispúnhamos de alternativas energéticas integradas e diversificadas. 

 Em 1973 a dívida externa brasileira era de 12 bilhões de dólares, e as reservas 

totalizavam 7 bilhões28.  A dívida externa bruta acumulada  quase triplicou entre 1974 e 1979, 

passando então já dos 17,2 bilhões de dólares para 49 bilhões e, em fins de  1983, bateu os 91,2 

bilhões de dólares.  A situação nessa época era muito delicada. Em um documento secreto, o 

então ministro Mário Henrique Simonsen fez uma análise sobre a complexidade do problema. 

Esse documento, que ficou conhecido como “Relatório Simonsen”29, veio a público e deu a 

dimensão do que se passava. Transcrevemos algumas citações desse relatório, para percebemos 

melhor a gravidade daquele momento:  

 Nenhum problema nacional está a exigir equacionamento tão urgente quanto a política 

energética....As cifras de 1973 foram piores....Ocorre que em 1979 o déficit comercial deverá 

ainda superar o de 1978....  Analisando cenários futuros, o relatório sugere, entre outras 

possibilidades que:   A solução drástica seria racionar o crescimento da demanda de 

combustíveis....O problema é como conseguir esse racionamento: via preços, pode-se 

conseguir alguns resultados para a gasolina, mas poucos para o diesel e o óleo combustível, e 

os subprodutos inflacionários costumam ser terríveis. Por via direta, o racionamento é fácil no 

caso da gasolina, mas pode criar sérios pontos de estrangulamento em outros derivados. O 

único racionamento efetivo é via estagnação (ou semi-estagnação) econômica. Uma hipótese 

também terrível para a economia brasileira. 

 Em 1974, os elevados preços alcançados pelo açúcar nos mercados internacionais, que 

chegou a ser comercializado30 (11/74)  a US$ 1.237/tonelada, agiam como desestimuladores da 

produção de álcool; não havia grande motivação no setor sucro-alcooleiro para priorizar a 

produção de álcool, já que não existia um mercado estabelecido que garantisse remuneração 

adequada. Em 1975 o preço do açúcar caiu (11/75) para US$ 297/tonelada, e as perspectivas 

externas do mercado de açúcar prognosticavam tendência de queda dos preços; nesse ano a 

                                                           
28 Rotstein, J. (1985), Op. cit., p. 114. 
29 Garnero, M.  Energia: o futuro é hoje. São Paulo, Edições Forum das Américas, 1980, p. 65 - 77. 
30 Santos, M. H. de C. Política e Políticas de uma energia alternaltiva. O caso do Proálcool.  Rio de Janeiro, Notrya, 

1993, p. 285.  

    Obs:- 1 tonelada (métrica) = 2.205 libra-peso.   

           - O valor médio de comercialização do açúcar em 1974 foi de US$ 654/tonelada. Em 1975 foi de US$ 450/tonelada. 
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demanda de petróleo já alcançava 874.000 barris por dia, e a produção então atendia apenas 

20% da demanda. 

 Esses fatos certamente foram determinantes para o lançamento oficial do Proálcool, 

aliás proposto pela iniciativa privada, só em 1975. Nesse ano o governo brasileiro lançou o 

Proálcool. O dia 9 de outubro de 1975, quando o então presidente general Geisel, anunciou ao 

País a criação do Proálcool, foi uma data memorável. O decreto n
o
 76.593, de 14 de novembro 

de 1975 institucionalizava o programa do álcool. De fato, raras vezes em sua história o Brasil 

havia enfrentado um problema tão sério, de conseqüências múltiplas e diversificadas, de 

estreito e inseparável vínculo com todos os setores de produção.  

 Até 1975 o País produzia cerca de 500 milhões de litros de álcool por ano, que 

abasteciam principalmente a indústria alcoolquímica, de bebidas e farmacêutica.  Com a 

mistura do álcool à gasolina, a partir de 1976, e com a entrada dos veículos a álcool no 

mercado, em 1979, o setor sucro-alcooleiro registrou grande incremento, até atingir, nas 

últimas safras, volumes significativos de  produção, algo em torno de 13 bilhões de litros. 

Atualmente, cerca de 92% do álcool produzido no País destinam-se a fins combustíveis, e o 

restante, à indústria alcoolquímica, à exportação e a outras utilizações. O desempenho do 

Proálcool colocava em xeque31 o monopólio da Petrobrás na área de combustíveis líquidos. 

 

1979 - o segundo choque do petróleo: agrava-se a situação brasileira 

  

  Entre 1977 e 1978 caiu  novamente o preço do barril do petróleo. Em 1979, porém, uma 

nova crise internacional foi deflagrada em decorrência do conflito Irã e Iraque. Como 

conseqüência o preço do barril saltou de US$ 1,5 para aproximadamente US$ 30; mais 

precisamente, no primeiro semestre de 1981 o Brasil ainda pagava US$ 34 por barril. O conjunto 

de toda a situação brasileira, em face dos crescentes déficits da balança comercial e do balanço de 

pagamentos, havia piorado muito desde 1973. As perspectivas não eram nada animadoras.  

 Neste assim chamado segundo choque, entretanto, a situação agravou-se muito devido 

à elevação das taxas de juros internacionais; para se ter uma idéia, a libor32, que era em média 

de 6,15%  em 1977, passou para 12,00% em 1979 e chegou a 16,52% em 1981, voltando a cair 

só em 1982. O País precisava manter sua credibilidade com a comunidade internacional. Para 

isso passou a desembolsar anualmente, nessa época, mais de 10 bilhões de dólares entre juros e 

amortizações. Só as despesas com juros pagos pelo Brasil aos credores internacionais subiram 

                                                           
31 Calabi,  A. S., et alii. (1983), Op. cit., p. 216. 
32 Taxa de juros internacionais [Rotstein, J. (1985), Op. cit., p. 37.] 
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de 3,3 bilhões de dólares/ano, em 1978, para 15 bilhões, em 1982. A taxa de inflação interna 

estava em alta e com tendência de se agravar.  

 As medidas de controle eram neutralizadas pelo grande ônus das importações de 

petróleo, e, como se não bastasse, os preços dos nossos principais produtos de exportação 

despencaram no mercado internacional33.  Enfim estabelecia-se um grande círculo vicioso. É 

importante destacar que as repercusões  econômicas  dessa  crise atingiram a grande maioria 

dos países importadores, quase todos, excetuando-se alguns poucos países do golfo pérsico. 

Sem dúvida, esses fatos contribuíram muito para o aumento brutal da dívida externa brasileira. 

 As variações na composição da matriz energética brasileira nos difíceis anos 70 

revelam aspectos importantes que devem ser conhecidos, considerados para serem evitados no 

futuro. Ao optar pelo crescimento econômico do País, mantendo o modelo de desenvolvimento 

que vinha dando certo (“o milagre econômico”), o Brasil desenvolveu uma política energética  

questionável. O petróleo nessa década teve a sua participação relativa aumentada34: em 1970 

era responsável por 37,9% da oferta de energia; em 1975 atingiu 43,5%  e, em  1980,  39,5%. 

A lenha, segunda fonte mais importante de energia, que em 1970 respondia por 31% do total, 

caiu para 16,6% em 1980. Já a energia hidroelétrica passou de 18,8% em 1970, para 27,8% em 

1980. O caso do álcool merece destaque, pois foi a fonte de energia que de longe apresentou o 

maior crescimento em termos absolutos: em 1970 contribuiu com 155 mil tEP, atingindo 2.885 

mil tEP em 1980, ou seja uma evolução de 1.761% em apenas um década. Ainda assim sua 

participação, em 1980, na composição geral da demanda de combustíveis era35 de apenas  

2,4%,  o que representava apenas a penúltima posição entre as principais fontes energéticas. 

 Na década de 80 o preço do barril da gasolina (U$S 30 a 35) se estabilizou em níveis 

bem superiores àqueles praticados no início da década de 70,  porém ainda inferiores ao custo 

de produção do barril de álcool (U$S 40). Esse fato foi determinante para que o Proálcool mais 

uma vez caísse no esquecimento e sua importância fosse cada vez menor no cenário energético. 

Assim, toda uma infra-estrutura já existente perderia muito da importância anterior. 

 Em 08/90, o então presidente Collor inaugurava uma nova fase do Proálcool. Relançava 

oficialmente o programa sob a perspectiva de um patrimônio nacional que deveria ser 

preservado e incrementado. Embora considerado um programa estratégico, a contribuição do 

Proálcool ao cenário energético nacional era então de apenas 4%, mas o governo assegurava 

sua continuidade em novos padrões de racionalidade, fundamentados, sobretudo na pesquisa 

                                                           
33 Rodrigues, E. C.  Solução Energética.  São Paulo, Unidas, 1983,  p. 312. 
34 Silva, C. R. L. da.  A crise energética e o Proálcool: algumas  considerações.  São Paulo, Secretaria  de  Agricultura e 

Abastecimento/IEA (Relatório de Pesquisa), 1983, p. 9. 
35 Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p.  261. 
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do aproveitamento do bagaço para co-geração de energia elétrica 36.  Nesse novo enquadre do 

programa, o destaque seria dado à produção de energia elétrica a partir do bagaço, que  passava 

então a ser considerado definitivamente como o terceiro (álcool, açúcar e bagaço) subproduto 

da cana-de-açúcar: estava lançada a proposta37 para o Proálcool II. Cabe ressaltar que a 

imprensa e alguns críticos da “esquerda” sugeriam que essa iniciativa do Presidente tinha um 

caráter protecionista38; que era uma forma de beneficiar usineiros, especialmente do Nordeste,  

em difícil situação, e grandes devedores do governo.  

 Ao que tudo indica, essa “nova fase”, alardeada por Collor, não conseguiu reverter o 

cenário. Tal situação preocupou o governo Itamar (1993), que tentou viabilizar  um elenco39 de 

medidas (aumento da produção de carros a álcool, criação de novas linhas de crédito aos 

plantadores para renovação das lavouras, nova política de preços e criação de estoques 

estratégicos) para mudar o quadro. Mais recentemente, já no governo Fernando Henrique, em 

Perspectivas do Álcool combustível no Brasil40, o cenário presente e futuro do Proálcool, 

mantido o atual interesse do governo, desenhado por quase todos os participantes não foi nada 

alentador;  ...se as coisas continuarem como estão em pouco tempo enterraremos o Proálcool....  

Apesar desses percalços, atualmente (1995), o Brasil (ainda!) se mantém numa posição 

de liderança na produção da cana, seguido da Índia, China, Cuba, Tailândia e México; mas as  

370 usinas41  espalhadas por todos os 26 Estados do País, que produzem cerca de 9 milhões de 

toneladas de açúcar e 12 bilhões de litros de etanol, não estão conseguindo suprir a demanda, o 

que tem feito com que o Brasil importe cerca de 2 bilhões de litros de metanol e etanol42.  

Ainda que essa posição relativa possa  até ser vista como de destaque, a impressão que 

temos, salvo por algumas iniciativas isoladas43, é de que o Proálcool passa por um período de 

apatia44. Certamente, a conjuntura internacional, com o preço do barril do petróleo custando 

cerca de US$ 16 e com perspectivas de baixa, porém sempre instável45,  não incentiva  muito o 

governo e não estimula o setor a investir na busca de otimização do projeto. O governo há 

tempos estuda medidas46 para revigorar o Proálcool. 

                                                           
36 Ramalho Filho, R.  e  Vasconcelos, J. N. de.  Ecologia e Desenvolvimento: Do  Proálcool  à  Valorização  Integral  da 

Cana-de-Açúcar em Alagoas.  Rio de Janeiro, APED, 1992,  p. 236. 
37 Ambientalistas e usineiros ajudarão a traçar Proálcool II.  O Globo, 14/07/91. 

    O Proálcool em questão.  Jornal do Brasil, 27/07/91. 
38 Ex-presidente do BB explica por que decidiu pagar a dívida dos usineiros.  Gazeta Mercantil, 28/08/91. 
39 O Governo quer dar estímulo ao Proálcool.  O Estado de São Paulo, 04/02/93. 

     Lucchesi, C. P.  Volta de subsídios reacende críticas ao programa.  Folha de São Paulo, 15/02/93. 
40 Simpósio realizado em 28-29/06/95 na USP reuniu representantes de classes, pesquisadores e representantes de governos 
41 Segundo consta em  Liberação de preços é uma opção estudada  [Folha de São Paulo, 25/02/96] o número de usinas 

caiu para 346. O mesmo artigo menciona a intenção do governo de reduzir  esse número para cerca de 200. 
42 Geração de empregos será usada na defesa. Folha de São Paulo, 25/02/96. 
43 Usina de cana lucra com prática ecológica. O Estado de São Paulo, 13/03/96.  
44 Este parágrafo foi escrito no processo de revisão final do texto. 
45 Petróleo deve custar mais.  Folha de São Paulo, 17/04/96. 
46 O governo estuda medidas para o Proálcool. O Estado de São Paulo, 04/06/96. 



 

 

17 

I.2 A importância e problematização do tema - revisão bibliográfica 

 

 Desde o início do Proálcool, muitas críticas e defesas do projeto têm sido feitas. A 

controvérsia surgida a partir de sua implementação discute a sua legitimidade como um 

programa, então concebido como a alternativa energética brasileira, pois, coincidentemente ou 

não, se  fazia necessário manter o nível de atividade do complexo açucareiro que vinha se 

modernizando para se tornar competitivo e que viu suas expectativas frustadas com a queda de 

preços no mercado internacional. Discute-se também a forma como foi implementado e 

impulsionado, bem como sua natureza elitista, que priorizava o proprietário de veículos 

automotores. 

 Alguns afirmam que o projeto foi um dos grandes equívocos da política energética 

brasileira, e que a ele pode ser atribuída parcela significativa de responsabilidade  pela atual 

crise sócio-econômica por que passamos; o  industrial João Augusto Conrado do Amaral 

Gurgel, diretor presidente da Gurgel S/A - Indústria e Comércio de Veículos, é um dos mais 

contundentes críticos do Proálcool. Nessa mesma linha há outros que também o repudiam pelo 

fato de ter agravado seriamente o problema agrário através da concentração da propriedade da 

terra47. 

  Em contrapartida, há muitos outros que o defendem, alegando, por exemplo,  que 

trouxe significativas melhorias na qualidade do ar, criou milhares de empregos através de um 

expressivo incremento na atividade canavieira, gerou divisas para o País, desenvolveu know-

how na produção em grande escala de etanol, além de ter conseguido se estruturar de maneira a 

hoje se constituir numa alternativa energética real para o País. Lamartine Navarro, diretor da 

Sopral, é considerado um dos mais eminentes defensores do Proálcool. 

 O final da década de 70 e  começo da de 80 foram  marcadas por intensa produção 

científica e didática relacionadas ao programa do álcool. Tantas foram as publicações nessa 

época que, proceder a um “brief” bibliográfico, seria uma tarefa muitíssimo extensa. Nossa 

opção foi selecionar algumas publicações importantes ao longo desse período,  que  tiveram 

destaque na sua época; o critério e a intenção de algumas transcrições foram evidenciar o quão 

díspares são as opiniões, mas que muito nos auxiliaram a problematizar nossa pesquisa e a 

fundamentar a proposta de uma “pauta para para o Proálcool” (terceira unidade).  

 SZMRECSÁNYI48 (1979) compila em O Planejamento da Agroindústria Canavieira 

do Brasil (1930-1975) resultados de uma pesquisa sobre as experiências de planejamento no 

                                                           
47 Álcool e Açúcar, Ano 7 (1987), n

o
 34,  p. 20 - 23.    

48 Em  Incentivo contraria os objetivos sociais, Folha de São Paulo, 15/02/93  afirma que o Proálcool trouxe de bom ao 

país a produção de álcool anidro, mas considera que a  produção de álcool hidratado custa caro demais ao País e deveria 

ser reduzida lentamente, até a desativação completa.  
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setor agropecuário brasileiro. De forma sistêmica, faz uma minuciosa atualização de dados e 

um criterioso diagnóstico do setor, para então formular propostas de diretrizes que possam 

orientar futuras tendências comportamentais.  

 MENEZES (03/80) publicou Etanol, o combustível do Brasil. Nessa publicação faz um 

meticuloso esboço sobre o que poderia significar o Proálcool para o Brasil. Analisa aspectos 

como: a) a importância econômica: entre outros  benefícios que advirão, a implementação e 

desenvolvimento de um setor agro-industrial, quer pela ativação da indústria de fermentação, 

quer pela  introdução de novas unidades industriais de suporte institucional mais dinâmico 

possibilitando o emprego de moderna tecnologia49,  b) as potencialidades de uso de várias 

matérias-primas para produção de etanol: o cotejo criterioso e isento de idéias preconcebidas 

não deixa de ser benéfico, pois, uma vez estabelecidas as similaridades e dessemelhanças, 

poderá evidenciar vantagens ou desvantagens de uma cultura em relação à outra, permitindo 

assim, que se concentrem os esforços em trabalhos experimentais para reduzir ou eliminar 

eventuais desvantagens; c) campos de pesquisas e desenvolvimentos: no decorrer de toda a 

obra, especialmente na descrição de todas as etapas de produção, da implantação de culturas 

até fases industriais de fabricação do etanol, evidencia várias áreas de concentração que -ainda- 

necessitam de pesquisas; d) destinação -na época- da vinhaça. Abordando o tema de maneira 

objetiva, imparcial e consistente tecnicamente  leva o leitor a acreditar que estávamos de fato, 

na época, iniciando uma fase de grandes transformações no cenário energético brasileiro. 

Transformações essas que se podiam vislumbrar como de grande interesse para o Brasil. 

 BUENO (1980) em Pró-álcool: rumo ao desastre, considera esse projeto a falsa 

salvação nacional, pois, entende que o plano tem gerado vários problemas, entre os quais: 

concentra a renda (individual e regionalmente), implanta a monocultura e inviabiliza a reforma 

agrária. Admite, entretanto, que não há dúvidas de que o Brasil precisa se livrar da dependência 

do petróleo importado, e que por isso a produção de matérias-primas renováveis para fins 

energéticos, geradas internamente, deve ser estimulada. Por essa razão, considera que o 

Proálcool não deve ser abandonado, mas precisa ser drasticamente modificado - um novo 

Proálcool. Precisamos de um novo Proálcool que atenda aos interesses da maioria..... Que tem 

que dar prioridade à utilização do álcool nos transportes coletivos e nos caminhões.... A 

aprovação de projetos de destilarias que utilizassem mandioca como matéria-prima criaria 

mercado para a produção de centenas de milhares de pequenos produtores. Que ...teria que 

vir obrigatoriamente acompanhado de um zoneamento agrícola.... Uma estratégia de 

implantação do Proálcool com base em miniusinas poderia ser combinada com redução dos 

desequilíbrios regionais.... Que ...deveria proibir a participação estrangeira. Por que não dar 

                                                           
49 Menezes, T. J. B. de. (1980),  Op. cit., a) p. 21  b) p. 40. 
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o monopólio da distribuição à Petrobrás, que aplicaria os lucros conseguidos nessa atividade 

aqui dentro?. Finaliza focalizando que as dificuldades de mudanças no Proálcool se justificam 

por que esse projeto está inserido em um modelo de desenvolvimento “cruel e desequilibrado”: 

Mudar o Pró-álcool de forma radical só será possível quando o próprio modelo brasileiro de 

desenvolvimento for modificado. 

 PENIDO FILHO (1980) relata os avanços e o estágio atual da tecnologia de obtenção e 

utilização do álcool-motor. Esta obra, essencialmente técnica, tem grande importância, pois 

compila vários dados e resultados experimentais comparativos entre etanol, metanol, gasolina e 

Diesel; descreve minuciosamente o funcionamento de diversos tipos de motores; entretanto, no 

decorrer do livro, o autor não deixa dúvidas sobre sua simpatia para com o Proálcool. É 

interessante observar nessa publicação que na apresentação, feita pelo então Diretor Presidente 

da Fiat Automóveis S/A, Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, e no prefácio, feito pelo 

Presidente da ANFAVEA, Sr. Mário Garnero, há uma manifesta solidariedade ao Proálcool, 

das entidades que representavam - vale ressaltar que estávamos sob a égide do compromisso 

assinado pelas indústrias automobilísticas que  previa a produção de 900.000 veículos a álcool 

até 1992, mas também se comprometiam a priorizar o desenvolvimento de veículos de 

transporte e de tratores, que, como veremos adiante, não foi cumprido em seus termos.  

 O próprio GARNERO (08/80), publicou a opinião da entidade que representava. 

Considera que não é somente no plano conceitual e lógico que a mistificação em torno das 

ameaças do Proálcool prescinde de substância. Analisa a nossa dependência do petróleo: o 

preço do petróleo só aumentará;  a importância e o desempenho da Petrobrás: poderia dirigir 

contra a PETROBRÁS  o estigma da ineficiência, ajudando a alimentar a frustação nacional 

ante a limitada produção petrolífera. Seria uma injustiça histórica, sobretudo. Continua, 

entretanto, advertindo50 que:  

Se é impatriótico combater o Proálcool, maior deserviço prestam ao País aqueles 

que procuram explorá-lo demagogicamente, desviando a atenção da opinião 

pública, confundindo-a com chavões, iludindo-a com historietas, embaralhando 

mentes dotadas de justa esperança e de animadora boa fé com retóricas 

ideológicas.  

Não nos iludamos: o Programa Nacional do Álcool não constitui um fim em si 

mesmo, e não representa a solução plena do nosso grave problema energético. 

Todavia, é o maior e mais eficaz instrumento de mobilização nacional na matéria, 

além de significar uma efetiva economia do caro combustível importado, e de 

acionar mecanismos de fortalecimento da agroindústria do País. 

                                                           
50 Garnero, M.  (1980), Op. cit., p. 22. 
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  -O Proálcool é o grande avalista do nosso futuro. E foi pensado com essa 

grandeza... 

 

 MELO e FONSECA (1981) fazem uma avaliação das implicações das soluções 

energéticas introduzidas a partir de 1975 com especial enfoque para o Proálcool e procuram 

identificar os principais beneficiários e prejudicados pela efetivação, nos moldes propostos, do 

programa de biomassa energética. Afirmam, sobre isto, que a iniciativa de utilização interna do 

álcool na área de substituição de derivados de petróleo tenha tido uma conotação mais 

política que econômica, pois deste último modo de análise o programa não era justificável51. 

No capítulo implicações alocativas e distributivas do programa energético, apresentam dados 

importantes relativos à evolução de lavouras e fazem  estimativas baseadas nos objetivos 

governamentais concernentes à produção de alimentos, exportações e energia; a metodologia 

de elaboração das (re)estimativas compõe um interessante modelo para estudos de projeções. 

Na seqüência, esboçam um quadro minucioso da questão energética associada aos meios de 

transporte e propõem aternativas, especialmente quanto à conservação. Certamente, as 

publicações desses autores serviram e servem para um criterioso embasamento técnico e 

imparcial daqueles que pretendem se aprofundar na temática. 

 RODRIGUES (198352) aprofunda em Solução Energética, várias alternativas e 

reflexões levantadas em Crise Energética (1975), também de sua autoria.  Discute e atualiza a 

exploração das fontes primárias não renováveis, especialmente o petróleo, sob as óticas de sua 

produção-consumo-dependência, com ênfase à nossa realidade. Faz contundentes críticas 

econômicas à intenção do governo de instalação de 8 usinas nucleares (7,3 centavos de 

US$/kWh), e também quanto à construção de mais termoelétricas (5 centavos de US$/kWh). 

Considera que o Brasil tem duas vocações energéticas: hidroeletricidade e biomassa. Defende o 

uso da biomassa porque entende que sua exploração possibilita a substituição de derivados de 

petróleo, porque amplia o mercado de trabalho, abre novas fronteiras, inverte o sentido 

migratório e, “principalmente” porque pode tornar-nos realmente independentes. Diz que nós 

brasileiros devemos ficar orgulhosos com o Plano do Álcool, pioneiro no mundo e grande 

absorvedor de mão-de-obra53.  É bem característica de suas publicações a preocupação com 

um planejamento energético racional, que contemple a diversificação das fontes, priorizando as 

de caráter renovável. 

                                                           
51 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da.  Proálcool, energia e transporte.  São Paulo, Fipe/Pioneira, 1981,  p. 13. 
52 Outra obra de interesse publicada é a de  Calabi et alii (1983),  Op. cit.  Elucidam a estreita relação entre as crescentes 

demandas de energia com o desenvolvimento das civilizações. Além de elaborarem um retrospecto sobre o cenário 

energético brasileiro e as influências que determinaram tais evoluções, atualizam dados sobre esse setor. 
53 Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit.,  p. 348. 
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 ROTSTEIN (1985), em Conspiração Contra o Álcool, faz uma exposição de todo o 

complexo jogo de interesses que envolve e existe no cenário político energético. Analisa 

detalhadamente as perspectivas, riscos e projeções de esgotamento das reservas  recuperáveis 

de petróleo, reduções de fornecimento e suas implicações mundiais. Defende o uso e a 

ampliação do álcool como combustível em substituição aos derivados do petróleo: …o 

comando do modelo energético Brasileiro tem de ser feito com „o pé no acelerador da 

produção de álcool e os olhos no mostrador do comportamento das reservas recuperáveis de 

petróleo’54.  Defende literalmente, nessa obra, a tese de que há um forte movimento nacional e 

internacional contra o etanol: …a produção de álcool não é programada nem controlada com 

a precisão mínima indispensável. Da mesma forma, e sofrendo influxos positivos e negativos 

de vários tipos, por parte das indústrias automobilísticas, petrolíferas e das próprias 

autoridades governamentais, o mercado consumidor interno vem também evoluindo 

desritmadamente...55 

 No ano de 1987 destacamos a publicação de vários artigos na imprensa nacional, que 

trazem à tona uma análise sobre a pertinência do Programa, então em crise. Destacamos: Uma 

decisão de bom senso: o fim do Proálcool56, matéria de  repercussão, pois se trata de um dos 

documentos que mais contundentemente refuta  o Proálcool, da sua concepção à atualidade:  

Não se pode entender como um governo eliminava os subsídios da agricultura 

...conceda vultosos subsídios e todos os tipos de facilidades a um suposto 

combustível que alimentava motores e apenas meia dúzia de grupos. O Proálcool 

inutilizou áreas nobres, afastou a agricultura de alimentos dos centros 

urbanos...Obrigou a indústria automobilística a investir no desenvolvimento de 

uma tecnologia sem sentido, com o único fim de evitar o desgaste provocado pelo 

álcool. Todos esses gastos foram cobertos pelo governo...Enfim, surgiu o bom 

senso e esperamos que, com o fim do Proálcool (criado por alquimistas ou 

alcoolmistas), se possa pelo menos minimizar um pouco a velocidade do aumento 

de vida.  

 Outro artigo, agora do corpo editorial referente ao Proálcool, intitulado Duplo Erro57, 

considera que:  

O programa começou errado. Optou-se por grandes -e caras- usinas...Os 

investimentos nos grandes complexos alcooleiros foi monstruoso e, incentivada, 

a plantação de cana-de-açúcar começou a desalojar as culturas tradicionais, a 

produção de alimentos. O transporte do próprio álcool a grandes distâncias, em 

composições ferroviárias ou caminhões, que utilizam diesel como combustível, 

                                                           
54 Rotstein, J. (1985), Op. cit., p. 33. 
55 Rotstein, J. (1985), Op. cit., p. 157.  
56 Antunes, A. Uma decisão de bom senso.  Gazeta Mercantil, 03/07/87. 
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exibe claramente este erro. E para produzir álcool ...o Brasil hoje importa 

também alimentos.  

O mesmo artigo continua criticando veementemente os subsídios ao setor e conclui 

com a opinião de que: 

    …de todo inconcebível é permitir que o programa sucumba à incompetência ou à 

inconseqüência governamental, que ainda insista em corrigir seus próprios erros 

com outros erros ainda maiores. 

 

 ENZO TIEZZI (1988)58 defende intransigentemente o uso de álcoois como combustíveis 

e dá destaque especial ao uso do etanol. Mas adverte que o processo de produção de álcool deve 

se inserir na realidade agrícola de cada  País, que trará efeitos desiguais, variáveis e complexos 

sobre a situação social e econômica, sobre o meio ambiente e a produção alimentar. Afirma que: 

…esses efeitos, no Brasil, são totalmente negativos, e as perspectivas para o futuro são 

dramáticas. O Pró-álcool brasileiro segue, de fato, o modelo do desperdício, da exploração 

indiscriminada da natureza, dos grandes investimentos, da centralização energética, das 

tecnologias não-integradas, sendo estruturado em enormes empresas, das quais 40% têm uma 

capacidade superior a 50 milhões de litros/ano. Ele é baseado em enormes extensões 

cultivadas de cana-de-açúcar, que deve, portanto, ser transportadas à destilaria percorrrendo 

longas distâncias, o que incide negativamente no balanço energético. 

 LUTZENBERGER (1990) parece ter opinião formada sobre o Proálcool. Embora não 

aprofunde muito sobre o tema, indaga o leitor de Gaia59: o planeta vivo (por um caminho 

suave) por que o governo está disposto a expor-nos a todos os inconvenientes do Proálcool. 

Em outra parte do mesmo livro, refere-se ao álcool como uma forma de geração de energia por 

bioconversão e dispara: ...não tem sentido querer usar o álcool para, em esquema 

megatecnológico e de distribuição centralizada, substituir a gasolina. Seriam então 

necessárias gigantescas monoculturas, pesadamente mecanizadas e maciçamente 

quimificadas, com enormes usinas e complicada infra-estrutura e distribuição. Os insumos 

energéticos deste sistema seriam, certamente, superiores à energia obtida com o álcool, não 

importa que o balanço monetário seja positivo. Em esquema descentralizado e para uso local, 

o álcool pode ser produzido até com resíduos agrícolas, hoje perdidos, e o balanço energético 

seria então positivo. Devemos levar em conta também que a produção e distribuição 

megatecnológica de álcool significa dedicar vastíssimas extensões de solos férteis para a 

produção de energia num mundo já faminto, que desesperadamente necessita destas terras 

                                                                                                                                                                                                      
57 Duplo erro. Diário do Comércio, 17/06/87. 
58 Tiezzi, E. Tempos históricos, tempos biológicos. A Terra ou a morte: os problemas da nova ecologia. São Paulo,  

Nobel, 1988, p. 155. 
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para a produção de alimento. Além do que, as gigantescas monoculturas de cana contribuirão 

para alastrar a outras regiões o tipo de feudalismo comum no Nordeste.  

 RAMALHO FILHO e VASCONCELOS (1992) fazem uma descrição sobre os avanços 

que o Proálcool trouxe no setor sucro-alcooleiro especialmente para o Estado de Alagoas, no 

que concerne à extração do caldo, à fermentação e à destilação. Quando, no entanto, referem-se 

à busca de eficiência do conjunto (“sistemas integrados’) afirmam que  o setor canavieiro de 

Alagoas pouco tem inovado em processos e produtos, tanto no domínio alimentar, quanto não-

alimentar e energético, a partir da valorização integral de seu recurso renovável e abundante, 

a cana-de-açúcar.  Apresentam o PROCANA, Programa de Valorização Integral da Cana-de-

Açúcar, como um programa que pretende ir muito além de uma consolidação do 

PROÁLCOOL, para tornar-se um programa de desenvolvimento da Zona da Mata de Alagoas. 

Neste programa, a cana-de-açúcar estaria na base de um novo modelo de industrialização, de 

caráter tropical.  

 Em Carta: falas, reflexões, memórias (1993) alguns importantes nomes do cenário 

energético brasileiro, falam também sobre o Proálcool:  

-VIDAL e GUIMARÃES, em A Energia da Biomassa, avaliam que o saldo do Proálcool é 

altamente positivo, apesar de algumas insuficiências e deformações: sazonalização do 

emprego, ocupação desordenada do espaço físico, política de garantia de compra, inexistência 

de uma política de compatibilização regional da oferta com a demanda e os custos de 

transportes desnecessários. Afirmam ainda que o Proálcool é internacionalmente reconhecido 

como o programa de alternativa energética mais bem sucedido em todo mundo.   

-CERQUEIRA LEITE, em O Proálcool Competitivo, refere-se à redução dos custos do barril 

de álcool60 (US$ 70,00/barril no início do plano, atualmente US$ 40,00 e com perspectivas de 

alcançar US$ 35,00 e US$ 32,00) e ao ganho de produtividade, como fatos incontestáveis de 

que esse programa vem se consolidando e, além disso, porque hoje, com muito mais segurança, 

podemos avaliar que o  petróleo convencional existente duraria, na avaliação de recursos 

finais das próprias companhias de petróleo, cerca de 40 anos,  o  Proálcool é atual e mais 

oportuno hoje que foi à época de sua concepção. Em sua opinião, é sobretudo sob o aspecto 

ambiental que o Proálcool se afirma definitivamente, pois além de ser menos poluente que a 

gasolina, o álcool não contribui minimamente sequer para o efeito estufa, contrariamente ao 

que ocorre com o petróleo. 

                                                                                                                                                                                                      
59 Lutzenberger, J.  Gaia: o planeta vivo.   Porto Alegre,  L&PM  Editores,  1990,  p. 28  - 58. 
60 Segundo dados do Banco Mundial (Bird) a região Centro-Sul do Brasil tem os mais baixos custos de produção de açúcar 

e de álcool do mundo [Governo estuda medidas para o Proálcool. O Estado de São Paulo, 04/06/96] 
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-SIMÕES FILHO, em A Civilização dos Hidratos de Carbono, ressalta que na verdade, para 

beneficiar a sociedade brasileira como um todo e em caráter duradouro, um programa de 

utilização integral da biomassa de cana-de-açúcar deveria ter começado pela regulamentação 

do uso da terra, tanto para evitar o avanço dos canaviais sobre áreas já utilizadas com 

culturas essenciais como, para impedir que terras ociosas, por sua natureza merecedoras de 

ocupação mais nobre, fossem utlizadas com essa finalidade. De outra parte, cumpriria 

reparar, através  de uma legislação apropriada, o esquema tradiconal da organização do 

trabalho no setor, marcado, ainda hoje, por costumes remanescentes do regime escravagista, 

no qual nasceu e prosperou a lavoura canavieira até o arremate do século passado. 

 SCARLATO e PONTIN61 (1997) analisam diversas implicações decorrentes do 

estabelecimento do petróleo como o paradigma energético do século. Especulam sobre as 

perspectivas de esgotamento do petróleo e sobre uma nova ordem mundial que há de se 

estabelecer e nela, o papel que o Brasil poderá assumir. Fazem um relato das potencialidades 

energéticas brasileiras e propõem, a partir de uma análise de cenários futuros e custos x 

benefícios como opção de política energética, um novo paradigma energético fundamentado na 

exploração de um vasto leque de fontes energéticas, com ênfase às renováveis, especialmente  

biomássica e hidroelétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II A PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 

                                                           
61Scarlato, F. C.  e  Pontin, J. A. (1997),  Energia no próximo milênio  (título é provisório).  São Paulo, Ática  (no prelo).   



 

 

25 

 Neste capítulo procuramos identificar criteriosa e objetivamente, no contexto das 

alternativas energéticas brasileiras, quais os pontos de estrangulamento do setor energético e as 

tendências que vêm se consolidando interna e externamente. Nosso propósito com este capítulo 

é possibilitar uma visão sistêmica do nosso objeto de pesquisa, inserindo-o em sua temática, e 

assim proceder a uma análise crítica relativa mais elaborada.  

 Entendemos que um equívoco em que incorrem muitos críticos e mesmo alguns 

especialistas, decorre do hábito (?) de pensar programas energéticos, e aqui destacamos 

análises sobre o Proálcool, apenas sob a perspectiva absoluta, geralmente sustentada 

economicamente: Proálcool gera perda mensal de R$ 110 mi62. Esse tipo de abordagem 

fatalmente  leva a formar uma opinião distorcida da realidade, já que não dá margem a 

comparações, possíveis associações, otimizações e aperfeiçoamentos, ou, mais elaboradamente, 

interferências restritivas.  

Como, entretanto, as inferências prestam-se à sustentação de uma das nossas hipóteses 

principais, aquela que justifica a importância da modelagem do Proálcool, e porque a amplitude 

deste assunto é muito vasta, não aprofundaremos análises acerca das razões, métodos e 

projeções de exploração de recursos, exceto quando estivermos tratanto especificamente da 

produção de etanol, mesmo assim com enfoque restrito ao contexto. 

 

II.1 A produção de combustíveis líquidos e gasosos: o grande desafio brasileiro 

 

 O Brasil, com seus 8.511.985 km2, banhado de Norte a Sul pelo Oceano Atlântico, com 

clima tropical, possui uma grande variedade de recursos energéticos naturais, tanto renováveis 

como não. Apesar disso, a oferta interna bruta de energia vem crescendo de maneira 

insatisfatória;  em 1994 cresceu 5,0%, percentual inferior aos 5,7% do crescimento do PIB63. 

 Hidroeletricamente, o Brasil é um País privilegiado. Tem um dos maiores potenciais 

hidroelétricos do mundo, perdendo apenas para alguns países, como a China,  Zaire, Canadá e 

Estados Unidos, além da Ex-URSS. Considerável parte desse potencial ainda não foi 

explorada. Por essa razão, o consumo de energia elétrica no Brasil não tem por que pressionar a 

demanda de combustíveis, especialmente líquidos. 

 Muito provavelmente, o Brasil é o único País da América Sul que tem potencial, em 

terras agricultáveis e clima adequado, para produzir, em grande escala, combustível líquido de 

                                                           
62 Proálcool gera perda mensal de R$ 110 mi. Folha de São Paulo (chamada de primeira página), 25/02/96. 

63Ano 1990 1991 1992 1993 1994 

    Oferta Interna Energia - OIE  (10^6 tEP) 187,3 192,6 194,1 200,9 210,9 

    Produto Interno Bruto - PIB  (US$ 10^9) 345,1 349,5 346,3 360,5 381,1 

    OIE/PIB 0,543 0,551 0,560 0,557 0,554 

Fonte: Boletim do Balanço Energético Nacional - 1995. Ano base 1994. Brasília: DNDE/MME, p. 73. 



 

 

26 

biomassa, principalmente etanol, capaz de atender às suas necessidades internas e, 

simultaneamente, produzir excedentes significativos para exportação.  

 É importante ter sempre em mente que a produção da energia renovável se faz em fluxo 

(contínuo) enquanto que a não-renovável se faz a partir de estoques finitos, mensuráveis ou 

não. Assim,  uma vez instalado o parque de produção energética renovável,  os investimentos 

futuros necessários referem-se basicamente à manutenção, enquanto os não-renováveis exigem 

sempre investimentos para novas descobertas de matéria-prima, cada vez mais escassa ou de 

acesso mais difícil.  

 Atualmente, cerca de 73% de toda energia produzida no Brasil são de origem 

renovável. Esse dado é de grande importância, pois relativamente a vários  outros países, 

podemos considerá-lo alto e portanto nos dá uma maior tranqüilidade para atravessarmos a 

futura crise energética decorrente da escassez do petróleo. Entretanto, absolutamente, estamos 

longe de uma independência no setor, pois nossa dependência energética de fontes não 

renováveis ainda é elevada. A tabela 1 mostra a composição percentual da matriz energética 

brasileira entre 1980 e 1994. 
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Tabela 1 - Potencial energético brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelo que foi dito sobre as crises energética de 73 e 79, fica evidente que o modelo de 

transporte pôde ser fortemente responsabilizado pela intensidade com que tais crises atingiram 

o Brasil; as magnitudes dessas crises foram tamanhas que ainda hoje seus desdobramentos são 

sentidos, quer em termos dos desequilíbrios na balança comercial, quer em face da inflação e 
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de outros indicadores.  Analisando a tabela 1, especialmente as linhas “Energia Primária não 

renovável-Petróleo”, conclui-se que ainda hoje a importância e, portanto, também nossa 

suscetibilidade para com o petróleo ainda é muito grande. 

 É preciso considerar sempre que os desdobramentos, implicações e articulações que o 

sistema de transporte ainda tem com a atividade urbana, rural e industrial no Brasil, permite-

nos identificá-lo como o “elo crítico” dos vários problemas por que  passa o Brasil desde 1973, 

isto porque o modelo de transporte influi  no modelo de funcionamento de toda a sociedade e é 

influenciado por ele. Isto posto, percebemos que a crise energética está bem localizada na 

capacidade de produção de combustíveis líquidos e gasosos.  

 

II.2 Cenários futuros de energia e a necessidade de tecnologias econômicas 

 

 Por mais controversa que seja a relação entre o aumento do consumo de energia e o 

desenvolvimento econômico, os dados têm apontado para uma certa proporcionalidade: há 

cerca de 500.000 a.C o consumo per capita/dia de energia era de 10.900 kJ; há 10.000 anos, 

20.800 kJ; na Grécia clássica 46.000 kJ; no final do século XVIII já atingia 52.700 kJ e, nos 

anos 90, saltou para cerca 134.000 kJ64.  As taxas de produção e consumo, expressas na tabela 

2, reforçam essa relação. 

Tabela 2: Energia comercial em diferentes economias e no mundo 

Economias* Taxa

média anual de crescimento (%) Uso de energia (equi. de petróleo) 

 Produção de energia Consumo de energia Per capita (kg) PIB por kg (U$S) 

 1971 - 80 1980-92 1971-80 1980-92 1971- 80 1980-92 1971-80 1980-92 

Baixa Renda 6,7 4,8 6,8 5,4 171 338 -------- 1,1 

Renda Média 2,9 6,9 6,2 9,0 754 1.812 0,9 1,4 

Média baixa 2,9 6,9 6,2 9,0 754 1.812 0,9 1,4 

Média alta 4,1 1,8 6,7 4,5 862 1.658 0,9 2,5 

Alta Renda 1,7 1,8 2,0 1,5 4.407 5.101 0,8 4,4 

Mundo 2,7 4,1 3,1 3,9 1.154 1.447 0,8 3,0 

*Renda per capita abaixo de US$ 675 em 1992;  renda média, US$  676 a US$ 8.355;  alta renda US$ 8.356 ou mais 


médias ponderadas      
  inclui Brasil 

Fonte: Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 1994: Infra-estrutura para o 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1994,  p. 180 - 181. 

 No Brasil o perfil do consumo per capita médio também vem se alterando rapidamente: 

entre 1941 e 1979 o consumo  per capita de energia primária aumentou cerca de 130%.  Já o 

incremento aproximado do consumo total de energia primária é de  cerca de 7% ao ano65. 

                                                           
64 Calabi,  A. S., et alii. (1983), Op. cit., p. 8. 

    Tundisi, H. S. F.  Usos de Energia. Sistemas, Fontes e Alternativas: do fogo aos  gradientes de temperaturas oceânicas.  

São Paulo, Atual, 1991,  p. 4 - 10. 

    Magnoli, D.  e  Araujo, R.  A nova geografia: estudos de geografia geral.  São Paulo,  Moderna,  1991, p. 157.  
65 Calabi,  A. S., et alii. (1983), Op. cit., p. 46 
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 Os cenários futuros de energia66 incitam o debate sobre as opções energéticas que há  

até poucos anos eram ignoradas e por vezes condenadas em nome de um pré-determinismo 

imposto pelo “ouro negro”.  

 Parece lugar comum que, ecologica e socialmente, a corrida que se tem verificado atrás 

de uma maior disponibilidade energética seja uma das principais razões que explicam o 

comprometimento de muitos reservatórios naturais.  

 O Brasil é tido como o País mais rico em energia alternativa do mundo: radiação solar, 

desníveis hídricos  e biomassa, todos perfeitamente aproveitáveis com tecnologias acessíveis às 

nossas indústrias67. No que tange à energia biomássica, convém ressaltar que nossa localização 

geográfica compreende expressiva percentagem das regiões equatoriais do mundo, aquelas 

onde se verificam os mais altos índices de fotossíntese e fixação de carbono. 

 No Brasil, a área de maior insolação anual começa no Norte da cidade de São Paulo, 

passa pelo Planalto Central vai até o Oceano Atlântico, no Nordeste. Outra região brasileira 

onde ocorre intensa fixação de carbono é a bacia amazônica. Na verdade, mesmo em outras 

regiões brasileiras, a taxa média de fixação de carbono pode ser considerada maior do que a de 

qualquer outra parte do mundo.  

 Admite-se que a cana-de-açúcar seja um dos vegetais que mais acumula energia por 

área cultivada; fotossintetizando 10 gramas de glicose por metro quadrado de superfície foliar 

por hora, pode produzir, teoricamente,  0,65 litro de etanol68. Estima-se que 6%  seja o limite 

teórico69 de conversão da energia solar através da fotossíntese,  mas 0,15%  é a taxa estimada 

de conversão através fotossíntese global da Terra. Entretanto, em zonas de agricultura 

moderna, intensiva, como o caso da cana-de-açúcar, no Brasil, pode-se chegar a 1%. A 

quantidade de biomassa produzida por ano gira em torno de 2 x 10
11

  toneladas de matéria 

orgânica, equivalente a um conteúdo energético de cerca de 3 x 10
21

 Joules, sendo que apenas 

cerca de 5% dessa produção provêm de terras cultivadas pelo homem. Uma vez que o consumo 

mundial de energia equivale atualmente a 3  x  10
20 

Joules/ano, concluímos que isso representa 

apenas 10% da produção fotossintética. Isto posto, a questão passa a ser como explorar 

racionalmente esse enorme potencial de energia renovável.   

II.3 Balanço energético do Proálcool70, 71, 72 

                                                           
66 Nosso  Futuro Comum.  Rio  de  Janeiro,  Comissão  Mundial Sobre  Meio Ambiente / Fundação Getúlio Vargas, 1991,  

p. 186 - 193. 
67 Lutzenberger, J. (1990), Op. cit.,  p. 31 - 32. 
68 Menezes, T. J. B. de. (1980),  Op. cit., p.  46. 
69 Tiezzi, E. (1988), Op. cit., p. 151. 
70 Silva, J. G.;  Serra, G. E.;  Moreira, J. C.  e  Gonçalves, J. C. Balanço energético cultural da produção de álcool etílico 

de cana-de-açúcar, mandioca e sorgo sacarino. Fase Agrícola e Industrial. Brasil Açucareiro,  87 (6): 452 - 468. 
71 Tosello, A.  A transformação cultural de biomassa em álcool etílico. Uma solução.  O Estado de São Paulo, Suplemento 

cultural, 22/01/1978. 
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 O balanço energético é um critério meritório, geralmente realizado para  avaliar a 

viabilidade de uma determinada matéria-prima ou processo a ser utilizado para geração de 

energia. Basicamente, consiste em computar o saldo entre a energia consumida em todo o 

processo e a energia total gerada. Para muitos, um resultado positivo é condicional para se 

pensar na viabilidade do processo. Entendemos, entretanto, que o balanço energético deve 

contemplar uma preocupação básica: priorizar fontes renováveis.   

 É comum ser expresso pela relação entre os conteúdos energéticos dos efluxos do 

sistema e o conteúdo energético dos insumos. No caso da produção de etanol a partir, por 

exemplo, da cana-de-açúcar, podemos identificar como insumos energéticos as seguintes fases 

do processo, que consomem energia:  

a) a plantação, os tratos culturais e a colheita;  

b) o transporte da matéria-prima até a destilaria; 

c) as diversas fases de todo o processo de produção da usina; 

d) o tratamento dos resíduos e o aproveitamento dos subprodutos; e 

e) o transporte do produto final até o mercado de consumo. 

 É fundamental que todas as etapas sejam bem caracterizadas pela importância que têm 

no total de energia que é despendida. Isto se justifica porque, ainda que o balanço não seja 

muito ou simplesmente não seja favorável ou satisfatório, devem-se empreender esforços que 

possam, de um lado, diminuir o consumo de energia e, de outro, via aumento de eficiência-

rendimento, favorecer a produção de energia e assim otimizar o sistema. 

 Ainda que se busque, porém, uma boa precisão na elaboração do modelo, deve-se ter 

sempre em mente que os resultados auferidos dependem das premissas estabelecidas. Essa é a 

razão que explica o por quê de resultados tão discrepantes, como os relatados na tabela 3. 

 Até há pouco tempo, as críticas sobre o uso do etanol como combustível baseavam-se 

no argumento de que o balanço energético era muito pouco favorável.  É importante destacar 

que qualquer balanço energético atual deve levar em consideração quatro aspectos de  

relevância no contexto da produção e utilização do etanol: 1) os processos industriais  de 

fermentação e destilação vêm sendo otimizados e conseguiram minimizar perdas substanciais; 

2) medidas de economia de energia, manutenção preventiva e corretiva e melhorias em 

sistemas de isolamento térmico vêm reduzindo o consumo de energia em muitas usinas; 3) o 

conteúdo energético dos resíduos vem sendo melhor explorado - como veremos, o bagaço da 

cana vem assumindo, no Brasil,  importância cada vez maior no setor energético; 4)  avaliação 

                                                                                                                                                                                                      
72 Milfont Jr., W. N.  e  Pinho, S. G.  Problemas e oportunidades no contexto do Proálcool.  Petro e Química, Ano 2 

(1979), Vol. 16,  37 - 79. 
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da contribuição do etanol no aumento do número de octanas e de seu desempenho como 

combustível, em termos de quilômetros por joule, também evidencia ganhos energéticos.  

 É importante ressaltar que persistem no cenário sucro-alcooleiro do Brasil grandes 

diferenças de eficiência entre as usinas. Se precauções que requerem baixos investimentos, 

como as de rotina de manutenção, melhoramento nos sistemas de isolamento em linhas e 

tanques,  vedação de vazamentos de vapor, algumas substituições de equipamentos e algumas 

pequenas alterações de processos se tornarem práticas correntes nas usinas brasileiras de baixa 

eficiência, elas paderão alcançar a eficiência daquelas que são modelos, e poderemos também 

obter um expressivo incremento no balanço energético global. 

 Independentemente, porém, do estágio em que se encontram as usinas, há uma série de 

medidas de conservação73 que dizem respeito a módulos específicos, de simples 

implementação, que também devem ser consideradas como perspectivas futuras, e poderão 

influir muito positivamente no balanço energético e também de massas. Certamente, há muito 

ainda a se fazer nos módulos: produtividade (tratamento de solos - objeto da segunda unidade, 

desenvolvimento de variedades, etc), manuseio de matéria-prima (processamento da cana 

integral, alternativas de lavagem, preparo da cana, alimentação das moendas, etc),   

tratamento do caldo (melhorar a eficiência tanto para a produção de açúcar quanto de álcool),  

fermentação alcoólica (pesquisas e desenvolvimento e otimização de processos tradicionais e 

alternativos), evaporação (diminuição de perdas, aproveitamento dos condensados, etc),  

destilação  (redução de refluxo, isolamento térmico, elevação do teor alcoólico do vinho, etc), 

cozimento (tipos de cozedores; melhorar sistema de controle e eficiência do processo de 

cozimento),  geração de vapor d’água (tipo de equipamento, melhor aproveitamento das 

águas das caldeiras - redução de perdas por chaminés; melhorar controle da combustão), 

sistemas de distribuição de vapor d’água (dimensionamento otimizado da rede de 

distribuição) otimização do ciclo vapor (melhorar a eficiência das turbinas; desenvolvimento 

e utilização turbinas de alta pressão).  

 

 

 

 

Tabela 3: balanço energético expresso pela relação entre os conteúdos energéticos dos efluxos 

e dos insumos para sistemas de  produção de etanol de diferentes matérias-primas. 

Fonte, Ano Matéria-prima 

 Cana-de-açúcar Mandioca Sorgo 

                                                           

73 Camargo, C. A.  de;   Ushima, A. H.;  Ribeiro, A. M. de  M.;  Souza, M.  E.  de   P.   e  Santos,   F.  dos.  Conservação  de   

Energia   na  Indústria  do  Açúcar e do Álcool.  Manual de  Recomendações.  São Paulo, IPT,  1990,  p. 125 - 360. 
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SILVA, et alii 74, 1977 2,41 1,14  a  1,72 1,91 

TOSELLO75, 1978  1,95 <1,0 -- 

MILFONT Jr  e  PINHO76, 1979 8,3  1,0  a  8,7 -- 

MOREIRA et alIi77, 1979 3,66 -- -- 

LEVY78 3,60 -- -- 

PENIDO FILHO79 2,41 1,45 1,91 

 

II.4 O consumo de energia elétrica e a auto-suficiência nas usinas de açúcar e de álcool 

 

 Um aspecto importante a se destacar, que diferencia o setor produtivo de açúcar e 

álcool de muito outros, refere-se ao fato de que a utilização do bagaço para geração de energia 

vem possibilitando a quase  total auto-suficiência energética das usinas, e, em alguns casos, até 

há excedentes. Estimou-se  que o bagaço seja responsável por 97,82% da energia consumida na 

unidade industrial, e os restantes 2,18% referem-se a outros insumos, como lenha, álcool, 

Diesel, gasolina80. 

 Devido, entretanto, às grandes diferenças de Know-How existentes, a grande maioria das 

usinas brasileiras ainda não é auto-suficiente em energia elétrica: compra das redes 

concessionárias cerca de 30 a 40% do total de energia elétrica consumida. Como o consumo nas 

usinas é sazonal, em função da baixa utilização das redes e subestações de distribuição no 

período da entre-safra, a necessidade das concessionárias de disponibilizar  energia, que garantam 

o  funcionamento durante o período de safra81, acaba pressionando muito o sistema de 

distribuição das concessionárias. A eliminação desse consumo adicional através da utilização do 

bagaço gerado no período da moagem (safra) traria grande benefício, pois permitiria um menor 

consumo na época da seca, o que auxiliaria a manter os níveis das represas.  

 

III OS DOMÍNIOS QUÍMICOS DO PROÁLCOOL     

 

                                                           
74 Silva, J. G. da  et  alii.  Balanço energético cultural da produção de álcool etílico de cana-de-açúcar, mandioca e sorgo 

sacarino. Fase agrícola e industrial.  Brasil Açucareiro,  77  (6): 452 - 468, 1977. 
75 Tosello, A.  A transformação cultural de biomassa em álcool etílico. Uma solução. O Estado de São Paulo, Suplemento 

Cultural, 22/01/1978. 
76 Milfont Junior, W. N. e Pinho, S. G.  Problemas e oportunidades no contexto do Proálcool.  Petro & Química, Ano 2 

(1979), Vol. 16, 37 - 79. 
77 Moreira, J. R. et alii (1979), Energy balance for the production of ethyl and methyl alcohol. Workshop on Fermentation 

Alcohol for Use as Fuel and Chemical Feedstock in Developing Countries, Viena,  Áustria, March 26 - 30, 15 p.  (citado 

por Menezes, T. J. B.  in  Etanol, O Combustível do Brasil, p. 131). 
78 Levy, H.   in   Garnero, M.  (1980),  Op. cit.,  p. 117. 
79 Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 85. 
80 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 62.  
81 O período de safra compreende normalmente os  meses de maio até outubro.  Já o Ano-safra corresponde ao período de 

01/06 de um ano a 31/05 do outro ano. 
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 Como vimos na introdução, a produção de álcool etílico no Brasil, baseada na 

fermentação do caldo de cana, data de meados do século XVI, quando começou o plantio da 

cana-de-açúcar. A sua utilização em grande escala como combustível começou na década de 

1920; em 1930 já era muito difundido o seu uso misturado à gasolina, na proporção de 15%. 

Como sabemos, atualmente, é perfeitamente possível utilizar-se o álcool etílico nos veículos 

produzidos pela indústria automobilística até a porcentagem de 22% sem nenhuma modificação 

nos motores.  

 O  protelamento,  desde  a  década  de  20, de um programa de álcool que pudesse 

constituir numa alternativa concreta à substituição da gasolina e no fornecimento de matérias-

primas para diversas indústrias ligadas à produção de materiais sintéticos, como plásticos, se 

justificou basicamente pelos baixos preços da gasolina e outros derivados, por uma forte 

influência da indústria automobilística (toda ela estrangeira) e também devido ao preço do 

açúcar no mercado internacional.  

 Nos  anos  de  1974/75  a agroindústria sucro-alcooleira viu-se favorecida devido a 

problemas de conjuntura internacional. O mercado internacional não conseguiu fechar um 

acordo que estabelecesse preços e quotas de produção para cada fornecedor. Coincidentemente 

ou não, em 1975 o decreto 79.593, do governo federal, veio beneficiar ainda mais o setor 

através de créditos subsidiados pelos Bancos do Brasil e Central - com isto o governo esperava 

ampliar o setor. As condições básicas de financiamento do Proálcool durante 1975/79 foram: a) 

para fins agrícolas; o financiamento era de 100%  e, dependendo do montante solicitado, as 

taxas de juros variavam de 13 a 15%,  e o reembolso, de um (capital circulante) a doze anos 

(investimentos fixos); b) para fins industriais, dependendo da região,  o financiamento era de 

80-90%, a taxa de juros de 15 - 17%,  e 3 -12 anos para pagamentos 

 Outra medida governamental da época que veio tranqüilizar e dar segurança ao setor e 

que pretendia incentivar de imediato a produção de álcool anidro para fins carburantes, 

estabelecia paridade álcool/açúcar, à base de 44 litros de etanol por 60 quilos de açúcar 

cristal82.  

 Nesse período, 1975 - 1979, caracterizado como a primeira fase do Proálcool, buscou 

utilizar-se a infra-estrutura já existente para incrementar a produção de álcool anidro para ser 

adicionado à gasolina 

 É preciso destacar que as condições dos financiamentos do Proálcool, na época, eram 

muito parecidas às condições então prevalecentes em programas regulares de crédito rural, ou 

seja, créditos para custeio e investimentos para diversas culturas. As exceções eram os 

financiamentos para a produção de cana e álcool, em geral através de projetos integrados, que 

                                                           
82 O combustível brasileiro - I.  Interior, ano III (1976), número 14, novembro-dezembro,  p. 28. 
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envolviam uma parte maior dos recursos necessários e estipulavam uma taxa de juros 

ligeiramente menor para os empréstimos maiores, comparativamente  aos empréstimos 

regulares. Entretanto, também é preciso destacar que, embora as condições de financiamento 

fossem semelhantes às do crédito rural,  as taxas de juros referidas, cobradas nos empréstimos 

do Proálcool durante 1975 - 1979 (ao redor de 15%)  foram de fato subsidiadas, já que as taxas 

de inflação nesse período foram respectivamente, 28%, 41%, 43%, 39% e 54%; ou seja esses 

subsídios aos investidores implicavam uma taxa de retorno para os empresários assistidos pelo 

crédito cerca de 3 vezes maior83.  

 No início do programa, a maior parte do aumento da capacidade industrial de produção 

de álcool foi obtida através de destilarias anexas às usinas tradicionais de açúcar. Esta foi, 

provavelmente, a principal razão porque entre os anos de 1973 e 1979 houve uma  sensível 

diminuição da produção e exportação brasileiras de açúcar, passando de 2.798  para 1.829 

toneladas/ano, respectivamente. 

 Depois do segundo choque do petróleo, em junho de 1979, o Brasil redefiniu os 

objetivos do setor energético. Um dos principais objetivos estabelecia a fixação de  metas bem 

mais ambiciosas para a produção de álcool. A partir dessa redefinição, o programa do álcool 

passou para a chamada segunda fase do Proálcool (julho de 1979); a produção passou a ser 

direcionada também para a fabricação de álcool hidratado, destinado ao consumo direto em 

veículos com motores especialmente projetados para usar exclusivamente o álcool hidratado 

como combustível. Foi estabelecido como objetivo alcançar a produção de 10,7 bilhões de 

litros, ou seja 170 mil barris-equivalentes de petróleo-dia  em 1985. Ainda em dezembro de 

1979, após  novo aumento no preço do petróleo importado, as metas foram revistas, e um novo 

objetivo estabelecido: 14,0 bilhões de litros, ou seja 222 mil barris-equivalentes-dia de petróleo 

para 1987.  

 Ainda durante a segunda fase do Proálcool, o principal instrumento de incentivo à 

expansão da produção de cana-de-açúcar e álcool continuaram a ser os créditos subsidiados: no 

início dessa fase os financiamentos cobriam  até 80% dos investimentos fixos para destilarias à 

base de cana-de-açúcar e, até 90%, para destilariais envolvendo outras matérias-primas, como 

mandioca, sorgo sacarino, babaçu. Chegavam a atingir  100% do valor do orçamento agrícola. 

Os encargos financeiros, referentes aos investimentos industriais eram então fixados em 40% 

da variação da ORTN84 (50% em 1980) e incluiam uma taxa de juros de 2 a 6%, dependendo 

da região, da matéria-prima utilizada e do tipo de destilaria, anexa ou autônoma; para as 

regiões compreendidas pela SUDAM/SUDENE, os encargos não levavam em conta a variação 

                                                           
83 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 13. 
84 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 
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da ORTN85. Para 1982, o Conselho Monetário Nacional redefiniu as condições de 

financiamentos: juros de 5% ao ano e correção monetária, que não podia ser superior a 70% da 

variação das ORTN no período de dezembro de 80 a dezembro de 81. 

 Ambientalmente, uma importante alteração feita nas regras de financiamento, 

especificamente para o setor sucro-alcooleiro, ocorreu a partir de setembro de 1980. Passou-se 

a exigir que os projetos incluíssem sistemas de beneficiamento e aproveitamento da vinhaça, 

que até então era indiscriminadamente lançada em rios e riachos86.  

 No início do projeto a resistência dos usuários de veículos automotores em adquirir 

veículos a etanol era muito grande: ao longo da década de 70, quando o governo 

definitivamente decidiu investir nessa alternativa, foram vendidos pouco mais de 3 mil carros 

movidos exclusivamente por etanol hidratado. O carro a álcool firmou-se entre 1983 e 1988, 

quando então 95% dos veículos de passeio vendidos no País eram movidos a álcool hidratado. 

Em 1989  houve uma crise de abastecimento87, que refletiu drasticamente no mercado de 

vendas, a tal ponto que, em 1990, a participação do carro a álcool caiu para apenas 11,5% das 

vendas de carros. 

 Após 1990, as vendas de veículos movidos a etanol se recuperaram um pouco. Em 

1991, a frota alcançou 4,2 milhões de automóveis; em 1992 chegou a ultrapassar a marca de 

4,5 milhões. Embora atualmente as vendas desses veículos estejam em queda em todo o País,  

não se pode negar que o  automóvel movido a etanol é uma realidade incostestável: até março 

de 1995, a estimativa era de que rodavam no País 4,4 milhões de automóveis movidos 

exclusivamente a etanol88. 

 Desde 1985 o governo retirou o subsídio para as destilarias e também para a áreas 

plantadas. A partir daí a produção de etanol se estabilizou na faixa de 12 bilhões de litros. 

Mesmo assim, permaneceu o subsídio na ponta final, ou seja o preço pago pelo consumidor nas 

bombas. Isso causou descompasso entre o crescimento do consumo e a estagnação da 

produção, o que acabou gerando grande desabastecimento entre 1989 e 1990 e contribuiu para 

uma queda de vendas de carros a álcool.  

 

 

 

III.1 Principais matérias-primas para produção do Etanol      

 

                                                           
85 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 15. 
86 Santos, M. H. de C. (1993),  Op. cit.,  p. 192.  
87 Vide figura 12: investimentos totais, produção e consumo de etanol.  
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 Uma das polêmicas89 mais acirradas que surgiu nos idos de 1975, quando se anunciou 

oficialmente o PNA, referia-se à perspectiva de se utilizarem várias matérias-primas para a 

produção de etanol; destacavam-se na época a cana-de-açúcar e a mandioca. Os defensores da 

diversificação justificavam que essa opção permitiria ampliar a área agrícola destinada à 

produção de matérias-primas, que poderiam ser distribuídas mais adequadamente em face das  

diferentes condições de clima e solo do território. Além disso, alegavam que a diversificação 

poderia garantir o abastecimento em situações adversas, como, por exemplo, o ataque de 

pragas e moléstias que por ventura pudessem atacar uma determinada cultura. 

 Na oportunidade, alegava-se que a situação exigia providências urgentes. A magnitude 

pensada para o programa justificava o pronto aproveitamento da cana, já que, para viabilizar a 

produção econômica e em escala de etanol a partir de outras matérias-primas, haveria 

necessidade de estudos e pesquisas.  

 No  Brasil,  há  grande  disponibilidade  de matérias-primas para produção de etanol, 

além da cana-de-açúcar. É possível produzir etanol, como fazem vários países, a partir de 

frutas90,  como a maçã, a banana, o caqui, o abacaxi, os cítricos em geral (laranjas), a “uva-do-

Japão”, as uvas em geral, a manga, a pera, o pêssego, a nectarina e a ameixa. Entretanto, mais 

comumente, a produção se faz através de outras culturas, entre as quais destacamos: mandioca, 

o sorgo (sacarino), a madeira, coco-de-babaçu, batata-doce, girassol, milho. Todavia, somente 

para a cana-de-açúcar, no Brasil, por enquanto, existe tecnologia comprovadamente eficaz, 

experimentada em grande escala e por longo período91. 

 Estabelecer comparações de produtividade entre as diversas culturas possíveis de serem  

empregadas como matérias-primas para a produção de álcool é algo difícil de ser realizado, já 

que existe uma notória diferença de know-how acumulado; a cana-de-açúcar há muito vem 

sendo utilizada para esse fim. Entretanto, entendemos ser de grande interesse constantes 

pesquisas sobre processos industriais alternativos; essa iniciativa tecnicamente criteriosa e 

isenta de interesses particulares, de idéias preconcebidas, poderá evidenciar vantagens ou 

                                                                                                                                                                                                      
88 Em 01/95   3,75%  dos veículos vendidos no País eram movidos a etanol. Se excluídos os importados, alcançavam 

4,28%. 
89 Outra polêmica, que persiste até os dias atuais refere-se à discussão sobre a expulsão de outras culturas em favor da cana-

de-açúcar. Sobre isso cabe ressaltar que segundo o IBGE, em 1991, vários produtos, além da cana-de-açúcar, apresentaram 

um aumento de produção, em relação a 1990. Entre eles o arroz, que registrou 27,80% de aumento, batata-inglesa 8,46% na 

segunda safra e 29,66% na terceira e o feijão 25,52% na primeira safra, 19,75% na segunda e 24,13% na terceira safra. 

Entretanto, a produção de trigo reduziu a 2,9 milhões de toneladas, cerca de 52% inferior à produção de 1987, que foi a 

melhor produção já obtida para o trigo. O IBGE [Brasil em números.  Rio de Janeiro: IBGE,  v.2, 1993.] atribui como 

principais causas para o declínio, a redução da área plantada e o uso de tecnologias ainda inadequadas, além de problemas 

climáticos de estiagem e geada que afetaram a safra. A produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas foi quase 22% 

menor do que a safra recorde de 1989, que atingiu 71,8  milhões de toneladas. Os dados do apêndice F subsidiam uma 

melhor discussão sobre essa polêmica. 
90 Macedo, L. C. H.  Álcool etílico: da cachaça ao cereal. São Paulo, Ícone, 1993, p. 34 - 41. 
91 Pamplona, C.  Proálcool: Impacto em Termos Técnico-Econômicos e Sociais do Programa no Brasil.  Rio de Janeiro, 

Sopral/MIC-IAA, 1984,  (terceira edição),  p. 55. 
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desvantagens de uma cultura sobre a outra e permitirá que se concentrem esforços em trabalhos 

experimentais para reduzir ou eliminar eventuais desvantagens.   

 

Sacarinas 

 

 Do ponto de vista da fermentação92,  as matérias-primas ricas em carboidratos  podem 

ser agrupadas em duas categorias. Aquelas que são diretamente fermentescíveis, nas quais não 

se faz conversão prévia do carboidrato, são as chamadas “culturas açucareiras”.  Seus  

principais compostos de interesses são: glicose e frutose (extraídas de polpa de diversas frutas) 

e sacarose (cana-de-açúçar, beterraba, sorgo sacarino).  Nesses casos, basta moer para extrair o 

caldo, o qual é fermentado. É importante ressaltar que o açúcar, só pode ser produzido a partir 

de matérias-primas sacarinas93. 

 

Amiláceas 

 

 Há também aquelas que são indiretamente fermentescíveis; nestas, há necessidade de  

converter previamente o carboidrato  para torná-lo assimilável pela levedura alcoólica. Nesse 

grupo se incluem as culturas amiláceas que têm o amido como espécie de interesse, encontrado 

abundantemente na mandioca, batata-doce, milho, grãos de cereais, babaçu e tubérculos em geral. 

 A produção de álcool a partir de amido apresenta uma questão adicional séria, um 

problema operacional: a etapa de hidrólise do amido94.  A viabilidade de se produzir álcool a 

partir de substâncias amiláceas depende da otimização de duas etapas importantes do processo: 

a liquefação do amido e da sacarificação das dextrinas. Esses processos demandam 

considerável energia, previamente ao processo de fermentação. A liquefação do amido deve ser 

realizada a temperatura elevada, para que o amido se torne disponível às enzimas amilolíticas. 

 Três sistemas de sacarificação são mais utilizados industrialmente para  a conversão 

dos amidos: 

A) Via ácida: através desse processo há a conversão dos amidos em glucose pelo cozimento 

em presença de ácidos (HCl  ou  H2SO4); pode ser feito em sistemas fechados (autoclave: 

145
o
C) ou aberto ( 95

o
C). 

                                                           
92 Menezes, T. J. B. de.  (1980), Op. cit., p. 40. 
93 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 17. 
94 Menezes, T. J. B. de.  (1980), Op. cit., p. 58. 
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B) Malte: agente de sacarificação que transforma os amidos (as féculas95) em açúcares 

fermentescíveis; é um processo enzimático, pois emprega a  enzima natural das próprias 

sementes dos cereais para a transformação - os melhores grãos para malte são a cevada, o 

milho, o centeio e o arroz. 

C) Enzimática: a ação de algumas enzimas especializadas, entre as  quais se destacam as de 

origem fúngica, sobre os amidos transforma-os em glucose, podendo até convertê-los 

diretamente a álcool. Segundo MACEDO96, o Brasil ainda importa tais enzimas.   

 Na figura 1, abaixo, estão representadas por equações químicas as principais reações de 

transformação das diferentes féculas em açúcares fermentescíveis. A seqüência das reações é 

representativa do processo de sacarificação que utiliza o malte como agente sacarificante.  
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Figura 1: equações químicas representativas das reações que ocorrem na fermentação. 

 

Celulósicas 

 

 Na categoria das matérias-primas indiretamente fermentescíveis97, incluem-se também 

as culturas lignicelulósicas98, cujo principal produto de interesse é a celulose, encontrada em  

madeiras (destaque para o eucalipto), bagaço de cana, palha de arroz, casca de amendoim, 

bambu, capim e no sabugo de milho. 

                                                           
95 Dependendo da origem vegetal, o amido tem denominações específicas. Amido, quando provém de sementes ou grãos 

como milho, trigo ou arroz. Fécula, quando extraído de raízes, tubérculos e rizomas. 
96 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 50. 
97 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 19. 
98 O ministério da agricultura, em 1980, instalou a COALBRA -empresa de economia mista- com a finalidade de 

desenvolver e disseminar no País a tecnologia de produção, em escala industrial, de diferentes combustíveis líquidos e 

sólidos derivados de biomassas. 
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 As matérias-primas celulósicas são de difícil degradação, pois a estrutura cristalina da 

celulose, associada à ação protetora da lignina, dificulta sua degradação. Se se pretende a 

produção de álcool a partir dessa matéria-prima, torna-se essencial submetê-la a diversos tipos 

de pré-tratamento.  

 A sacarificação da celulose pode ser realizada por hidrólise ácida ou enzimática. A 

hidrólise ácida utiliza ácido sulfúrico ou clorídrico, concentrados ou mesmo diluídos. A 

desvantagem desse processo decorre do baixo rendimento em álcool, justificável porque, 

durante a degradação da matéria-prima celulósica pelo ácido, há formação de vários 

compostos, que, além de não serem fermentescíveis, podem inibir a atividade da levedura. 

Embora o consumo de enzimas necessário à conversão da celulose em açúcares ainda seja alto, 

geralmente superior à quantidade requerida para a hidrólise enzimática de amiláceos, a 

hidrólise enzimática se apresenta como uma rota atraente. 

 O aprimoramento e domínio dessas técnicas, especialmente no que se refere aos 

processos enzimáticos, é de grande importância para o Brasil, entre outras razões porque elas 

representam o que há de mais moderno na produção de álcool para bebidas. 

 É importante ter sempre presente que, embora também seja indiretamente 

fermentescível, a transformação da celulose é geralmente ainda mais difícil e freqüentemente 

mais onerosa que a do amido. Na figura 2, estão indicados  os principais tipos de carboidratos e 

suas relações estequiométricas téoricas, em massa e em volume, de produção de etanol. Nela, 

admite-se como referência centesimal a glicose e a frutose. 

 

        C6H12O6                                  C12H22O11                                            C6H10O5 

 Glicose e Frutose                              Sacarose                            Amido e Celulose 

          100                                                    95                                              90 

 

 

 

 

 

                                                               C2H5OH 

                                                                Etanol 

                                                           51 em massa 

                                                           64 em volume 

Figura 2: correspondência entre carboidratos e álcool etílico 

Fonte:  Menezes, T. J. B. de.  Etanol, o combustível do Brasil. São Paulo, Agronômica Ceres 

Ltda, 1980,  p. 41. 
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Tabela 4: estimativa de rendimento anual de carboidratos e de etanol a partir de diversas fontes. 

RENDIMENTO MÉDIO DE CARBOIDRATOS E DE ETANOL DAS PRINCIPAIS 

MATÉRIAS-PRIMAS 

 Matérias-primas Produção média de 

hidrato de carbono 

--------------- Rendimentos ------------ 

 t de Cx(H2O)y/ha t de cultura/ha L de C2H5OH/t   L de C2H5OH/ha 

 Cana-de-açúcar 5,7 63,0   70,0 4.410 

 Mandioca 4,3 12,0 180,0 3.600 

 Sorgo sacarino99 5,5 35,0        85,0100 3.000 

 Madeira ----- 20,0 160,0 3.200 

 Batata-doce 2,5 10,0 125,0 1.250 

 Milho 1,2 1,5 385,0    580 

 Babaçu (coco) 0,4 2,5   80,0    200 

Fonte: adaptação e compilação de dados do  MIC/STI    

 

 É importante frisar que os valores da tabela 4 não refletem a possível capacidade 

produtiva dessas culturas. Além disso, a experiência brasileria de produção em grande escala 

das outras culturas, que não a da cana-de-açúcar, é ainda pequena. 

 No caso específico da cana-de-açúcar, o valor médio de 63 t/ha não pode ser 

considerado representativo, já que a produção por hectare da região Centro-Sul é muito 

superior. Em média, a região Centro-Sul produz por safra 65 t/ha, 78 L/t, sendo comum em 

muitas usinas rendimentos de 80 t/ha, 85 t/ha, perfazendo em média 5.500 L/ha.  

 Passamos na seqüência a comentar as experiências, especificidades e potencialidade de 

algumas culturas possíveis de serem utilizadas como matéria-prima para produção de etanol. 

 

Cana-de-açúcar 

 

 De todas as matérias-primas possíveis e viáveis para  a produção de etanol, a cana-de-

açúcar é sabidamente a mais conhecida e utilizada. Originalmente, tem-se várias espécies: as 

chamadas nobres ou tropicais -Saccharum officinarum- são originárias da Oceania, e as outras da 

Ásia. A necessidade de resistência às pragas e melhor adequação  às especificidades do meio fez 

com que fossem experimentados diversos cruzamentos. Esses cruzamentos foram feitos 

principalmente  entre  as  espécies101 Saccharum officinarum L. e Saccharum spontaneum L.  

 Há muito tempo, as variedades de cana em cultivo têm sido periodicamente substituídas 

no mundo todo. Atualmente, existem numerosas variedades disponíveis desenvolvidas por 

                                                           
99 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 83. 
100 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 76. 
101 Do ponto de vista da Botânica: 

   Divisão ………………….….Embryophyta siphonogama 

   Sub-divisão…………………Angiospermae 

   Classe ………………………Monocotyledoneae 

   Ordem ………………….…..Graminales 

   Família………………....…Gramineae 

   Tribo……………………...Andropogoneae 

   Sub-tribo …………..……..Saccharae 

   Genero…………………….Saccharum    
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institutos de pesquisas e iniciativas de produtores particulares. Até o final da década de 70, a 

variedade que predominava nos canaviais brasileiros era a CB 41-76. No início da década de 

80, a cana argentina, conhecida como NA 56-79, conquistou o mercado, porque conseguiu 

aumentar a produtividade significativamente: nos dez primeiros anos permitiu uma média anual 

de 50 milhões de dólares em lucros adicionais ao conjunto dos agricultores que a adotaram, 

segundo o PLANALSUCAR102 da época. As variedades hoje em uso são quase todas híbridas. 

 Embora haja grande número de variedades disponíveis, a escolha  mais adequada 

depende das características do local de plantio. Entretanto, independentemente da variedade, a 

cana, que é uma cultura semi-perene, exige calor e umidade para uma boa produção. A melhor 

temperatura103 para a cana é de 30 a 34
o
C;  abaixo de 20

o
C o crescimento é muito lento e não 

resiste a geadas. Acima de 35
o
C também é muito lento e, além de 38

o
C, ela não cresce. A 

cultura precisa104 de 1.200 a 1.300 mm de chuvas por ano. Quanto às características relativas à 

acidez do solo105, a recomendação é que ele deva ter pH entre 7 e 7,3   embora se desenvolva 

satisfatoriamente em solos com pH de 5,5 a 6,5; para solos mais ácidos exigem correções 

(calagem - correção do pH com espalhamento de calcário). 

 No que tange à implementação e operação dos módulos agrícolas da cultura da cana-de-

açúcar e posterior industrialização, destacamos as várias etapas importantes. Inicialmente, os 

Viveiros constituem uma condição essencial para o fornecimento de mudas para as novas áreas a 

serem cultivadas; nesses viveiros deve-se ter o cuidado de produzir mudas isentas de doenças e 

pragas. Uma boa base de cálculo baseia-se na relação de 8,2 t de mudas por hectare para plantar 

os primeiros 200 hectares, que poderão também ser utilizadas como viveiros para outras novas 

áreas. Nesse caso, o novo viveiro fornecerá mudas suficientes para o plantio da primeira área de 

cana industrial, cuja  proporcionalidade associada é de 2.400 hectares e para o próprio viveiro. 

 Os ciclos de culturas e metas de produção dependem de diversos fatores. 

Considerando a qualidade do solo e condições climáticas, admitem-se, inicialmente, três cortes 

no canavial (folhas: cana planta, soca e ressoca), prevendo-se para o futuro as reformas. De um 

modo geral a produtividade, aqui entendida como rendimento agrícola, é de aproximadamente 

80 t/ha, 70 t/ha e 60 t/ha, respectivamente.  A cana planta será cortada aos 18 meses (ano e 

meio) e as socas e ressocas, em 12 meses; sob condições especiais admite-se que 6 folhas 

                                                           
102 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 80 - 81. 

PLANALSUCAR: plano de melhoramento da cana-de-açúcar. Instituição de pesquisa vinculada ao Instituto de Açúcar e do 

Álcool, criada em 1971.  Esse programa procurava otimizar condições técnicas e administrativas para implantação e 

execução de projetos de pesquisas em genética, fitossanidade e agronomia, e com isso desenvolver novas variedades de 

canas-de-açúcar que apresentassem melhores especificidades ecológicas e também melhores índices de produtividade 

agrícola e industrial. 
103-Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 46. 

    -Camargo,  A. P. de  e  Ortolani, A. A. Clima  das  zonas canavieira  do Brasil.  São Paulo,  Peri,  1964,  p. 125. (in Gomes, 

F. P.,  et  alii.  Cultura  e   adubação   da   cana-de-açúcar.  São Paulo,  Peri,  1964, p. 368). 
104 Marafante, L.J.  Tecnologia da fabricação do álcool e do açúcar.  São Paulo, Ícone, 1993, p. 17.  
105 Malavolta  e  Haag  [Malavolta, E.  e  Haag, H. P.  Nutrição e Adubação.  São Paulo,  Peri,  1964, p. 270  (in Idem, 

ibidem)]  considera a faixa de 6,0 e 6,5 como a faixa mais adequada. 
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sejam economicamente viáveis. A composição química percentual, ilustrada na tabela 5, 

constitui também uma importante referência na avaliação econômica. 

O controle de doenças e pragas é de fundamental importância, isso porque na cultura 

da cana há eminentes riscos de ocorrer grandes perdas de produção devido a esses fatores.  

Durante todo o período de produção, há várias operações de rotina que são essenciais. Na 

Entressafra (dezembro a maio), as atividades envolvidas são:  

- final do cultivo: esse período compreende o preparo do solo (destocagem, gradeamento e 

aplicações de calcáreo); 

- plantio: cortes de mudas, carreação, transporte e descarga de mudas; distribuição das mudas 

nos sulcos e picagem, aplicação de inseticidas e de herbicidas; arremates mecânicos e manuais. 

O processo mais utilizado é o de plantio em sulcos, onde usam-se toletes de cana com três 

gemas para o plantio; gastam-se de 6 a 8 t/ha de cana para o plantio;  

- manutenção do canavial: carpa, conservação dos carreadores e curvas de nível.  

 Na safra (maio a outubro), período de intensas atividades nas usinas, a rotina de 

trabalho envolve: corte, carregamento, transporte, catação, enleamento da palha, aplicações de 

herbicidas e outras medidas. 

 Como podemos perceber pela tabela 6, a área utilizada para cultivo da cana vem 

aumentando progressivamente e de maneira quase regular. Entre 1974 e 1991 aumentou 105%, 

com um correspondente aumento na produção de 173%; a exceção para a perfomance do ano 

de 1978 se explica porque os anos de 1978 e 1979 foram considerados muito desfavoráveis do 

ponto de vista climático para quase todas as culturas, quando ocorreram baixas expressivas na 

produtividade. Há que se destacar o fato de que o rendimento -produção por hectare- também 

aumentou significativamente, cerca de 33%. Esses resultados credenciaram o Brasil a 

responder atualmente por cerca 25% de toda a produção mundial. 

 Três Estados que vêm se destacando na produção de cana são: Alagoas, Pernambuco e  

Paraná106. Mas durante todo o período considerado na tabela 6, o Estado de São Paulo sempre  

apareceu como o maior produtor e, nos últimos anos, vem respondendo por 60% de toda a 

produção nacional; no Estado de São Paulo, a região de Riberão Preto é considerada a maior 

produtora. A Usina da Barra, com cerca de 3,3% de toda a produção nacional, lidera o ranking 

das maiores.  

                                                           
106 O estado do Paraná nos últimos 4 anos, vem assumindo papel de destaque no cultivo da cana-de-açúcar. A evolução tem 

sido significativa; a área cultivada  e produção cresceram 18,7% e 9,3% respectivamente, passando de 160 mil hectares e 10,8 

milhões de toneladas (90/91;  67,5 t/ha), para 190 mil hectares e 12,4 milhões de toneladas (93/94;  65,3 t/ha). Mas as 

estimativas para a safra 94/95 são de significativo desempenho; que o cultivo de uma área de 220 mil hectares venha produzir 

16,3 milhões de toneladas (74,1 t/ha); com esta área cultivada, que corresponde a 1,6% da área agricultável do Estado, a 

previsão de se produzir mais 850 milhões de litros de álcool possibilitará uma auto-suficiência em termos de álcool 

combustível. [Produção de cana cresce 30% no PR. Folha de São Paulo,  24/05/94.].    

obs: Diferentemente do que noticia o artigo, a produção prevista não é 82 t/h,  mas sim de 74,1 t/h. Estes dados foram 

conferidos com a editoria do caderno Agrofolha. Todos os outros dados foram confirmados.  

      Outros dados mais recentes [Paraná defende Proálcool total. Diário do Povo, 02/03/96 - endereço na Internet:  

http:/www.dopovo.com/dia0203/parana.html]  referentes a 30 importantes usinas do Estado indicam que no ano de 1995 a 

produção alcançou 1.075 milhões de litros de álcool, e a perspectiva em 1996 é de se ampliar em 75 milhões de litros.   
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Tabela 5: composição química, em porcentagem, da cana madura, normal e sadia 

Componente Composição (%) 

Água.............................................................................................………….

. 

74,5  (65,0 - 75,0) 

Açúcares 

.......................................................................................……….… 

14,0  (12,0 - 18,0) 

    

Sacarose....................................................................................…….……. 

12,5  (11,0 - 18,0) 

    

Glicose......................................................................................…………. 

0,9 (0,2 - 1,0) 

    

Levulose...................................................................................………….. 

0,6 (0,0 - 0,6) 

Fibras...........................................................................................……….….

. 

10,0 (8,0 - 14,0) 

    

Celulose...................................................................................……….….. 

5,5 

    

Lignina.....................................................................................………….. 

2,0 

    Pentosana (xilana)...................................................................………….. 2,0 

    Goma da cana (arabana).........................................................…………... 0,5 

Cinzas..........................................................................................……….….

. 

0,50 (0,40 - 0,80) 

    

SiO2.........................................................................................……….….. 

0,25 

    

K2O..........................................................................................……….….. 

0,12 

    

P2O5.........................................................................................……….….. 

0,07 

    

CaO.........................................................................................………..….. 

0,02 

    

SO3..........................................................................................……….….. 

0,02 

    

Na2O.......................................................................................………..….. 

0,01 

    

MgO.......................................................................................…………… 

0,01 

    

Cl............................................................................................…………… 

traços 

    

Fe2O3......................................................................................…………… 

traços 

Matérias 

nitrogenadas................................................................…………… 

0,40 (0,30 - 0,60) 

    Aminoácidos (como ácido aspártico) ...................................…………… 0,20 

    

Albuminóides.........................................................................…………… 

0,12 
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    Amidas (como asparagina)...................................................……………. 0,07 

    Ácido 

nítrico.........................................................................……………. 

0,01 

    

Amoníaco.............................................................................…………….. 

traços 

    Corpos 

xânticos....................................................................………….…. 

traços 

Gorduras e 

ceras.......................................................................………….…. 

0,20 (0,15 - 0,25) 

Substâncias pépticas, gomas e 

muscilagem..............................………….… 

0,20 (0,15 - 0,25) 

Ácidos 

combinados...................................................................………….… 

0,12 (0,10 - 0,15) 

    Málico  

    Succínico etc.  

Ácidos 

livres............................................................................…………….. 

0,80 (0,06 - 0,10) 

    Málico  

    Succínico etc.  

Matérias corantes....................................................................……………. (não dosadas) 

    Clorofila  

    Antocianina  

    Sacaretina Stenwald, polifenóis e substâncias cromogêneas  

Fonte: Leme  Junior, J.  &  Borges, J. M.  Açúcar de Cana.  Viçosa,  Universidade Rural  de Minas 

Gerais, 1965,  p. 328.,  citado por Camargo, C. A. de.,  et alii.  Conservação de energia na indústria 

do açúcar e do álcool.  Manual de recomendações.  São Paulo,  IPT,  1990,  p. 21. 

 Tabela 6: áreas colhidas107, produções e rendimentos da cana-de-açúcar no Brasil 

Ano Área Produção            Rendimento 

 Colhida 
(ha) 

Crescimento 
(ano base/ano 

anterior) 

Massa 
(t) 

Crescimento 
(ano base/ano 

anterior) 

Massa/Área 
 (t/ha)  

Crescimento 
(ano base/ano 

anterior) 

1933    429 720 ---- 15 522 560 ----   36,122 ---- 

1962 1 466 619 ----   62 534 516 ----   42,639 ---- 

1963 1 509 011    1,029   63 722 895    1,019   42,228    0,990 

1964 1 519 491    1,007   66 398 978    1,042   43,698    1,035 

1965 1 705 081    1,122   75 852 866    1,142   44,486    1,018 

1966 1 635 503    0,959   75 787 512    0,999   46,339    1,042 

1967 1 680 763    1,028   77 086 529    1,017   45,864    0,990 

1968 1 686 727    1,004   76 610 500    0,994   45,420    0,990 

1969 1 672 101    0,991   75 247 090    0,982   45,002    0,991 

1970 1 725 121    1,032   79 752 936    1,060   46,230    1,027 

1971 1 728 003    1,002   80 380 399    1,008   46,516    1,006 

1972 1 802 648    1,043   85 106 223    1,059   47,186    1,014 

                                                           
107 Em culturas semi-perenes, é preciso distinguir entre o rendimento por hectare cultivado e o rendimento por hectare 

colhido. O conceito de área colhida difere do de área plantada porque há renovação anual e incorporação de novos 

canaviais. Se se pretende avaliar a evolução da produção, é mais adequado utilizar-se o conceito de área colhida. Para 

avaliação da necessidade de terras para cultivo, o mais adequado é utilizar-se a área plantada. Visto que o Proálcool foi 

institucionalizado a partir de 1975, o ano de 1976 ainda não refletiu os efeitos da área plantada, na área colhida.  
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1973 1 958 776    1,087   91 994 024    1,081   46,965    0,995 

1974 2 056 691    1,050   95 623 685    1,039   46,494    0,990 

1975 1 969 227    0,957   91 524 559    0,957   46,477    1,000 

1976 2 093 483    1,063 103 173 449    1,127   49,283    1,060 

1977 2 270 036    1,084 120 081 700    1,164   52,899    1,073 

1978 2 391 455    1,053 129 144 950    1,075   54,003    1,021 

1979 2 536 976    1,061 138 898 882    1,076   54,750    1,014 

1980 2 607 628    1,028 148 650 563    1,070   57,006    1,041 

1981 2 825 879    1,084 155 924 109    1,049   55,177    0,968 

1982 3 084 297    1,091 186 646 607    1,197   60,515    1,097 

1983 3 478 785    1,128 216 036 958    1,157   62,101    1,026 

1984 3 655 810    1,051 222 317 847    1,029   60,812    0,979 

1985 3 912 042    1,070 247 199 474    1,112   63,189    1,039 

1986 3 951 842    1,010 239 178 319    0,968   60,523    0,958 

1987 4 314 146    1,092 268 741 069    1,124   62,293    1,029 

1988 4 117 375    0,954 258 412 865    0,961   62,761    1,007 

1989 4 075 839    0,989 252 642 623    0,978   61,985    0,985 

1990 4 272 602    1,048 262 674 150    1,040   61,479    0,992 

1991 4 210 954    0,986 260 887 893    0,993   61,955    1,008 

1992 4 202 604    0,998 271 474 875    1,041   64,597    1,043 

1993 3 864 488     0,919 244 343 616    0,900   63,237    0,979 

 1994* 4 344 543    1,124 292 070 449    1,195   67,227    1,063 

 1995* 4 544 233    1,046 301 584 750    1,032   63,366    0,943 

Fontes: compilação de dados (colunas 2 e 4) do IBGE.  1) Estatísticas históricas do Brasil: séries 

econômicas, demográficas e sociais, 1550 a 1988.  Rio de Janeiro,  IBGE,  Segunda  Edição (1990),  p. 

330. 2) Produção agrícola Municipal-Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1988.  3) Levantamento 

sistemático da produção agrícola (LSPA).  Rio de Janeiro, IBGE,  Junho de 1994,  p. 4  - 5.     

 4) Agroindústria canavieira: um perfil.  São Paulo,  COPERSUCAR,  1990,  p.  6 - 7.                          

 (*) Dados sujeitos a alteração 

Mandioca 

 

 Planta dotada de  grande capacidade fotossintetizadora, rica em carboidratos, a 

mandioca apresenta em suas raízes alta concentração de amido (20 a 45%) e açúcares redutores 

(5%). Há muito tempo é cultivada no continente Sul-americano. Sabe-se que, desde o período 

pré-colombiano,  os autóctones já a utilizavam. De lá pra cá, muito pouco foi aprimorado no 

seu cultivo.  

 A cultura da mandioca adapta-se naturalmente bem a regiões tropicais e subtropicais; 

temperaturas na faixa de 20 a 30
o
C são consideradas satisfatórias; é muito sensível à geada e 

em temperaturas abaixo de 15
o
C, seu crescimento é comprometido. Resiste bem às condições 

de umidade; precipitações anuais de 1000 mm são adequadas; entretanto, seu desenvolvimento 

sob estiagem muito prolongada, ainda que anormal, é mais satisfatório que muitas outras 

culturas. Uma exigência básica dessa cultura é a de locais de boa luminosidade.  

 Quanto ao solo, a mandioca pode ser considerada uma planta relativamente exigente no 

que diz respeito às propriedades físicas. Requer para bom desenvolvimento terrenos humosos, 
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profundos e bem drenados. Segundo PRATA108, vegeta e produz em melhores condições nos 

solos silicosos e medíocres do que nos terrenos quimicamente ricos, em que a predominância 

da argila os tornem  compactos e endurecidos. A exigência básica de nutrientes são potássio, 

nitrogênio, fósforo e cálcio. Quanto à acidez, desenvolve-se em solos diversos; em solos de pH 

5,5 ou próximos, não há necessidade de calagem. 

 Um traço característico da cultura da mandioca refere-se à rotação. Mesmo que receba 

adubações que recuperem satisfatoriamente a qualidade do solo, não é aconselhável plantar 

mandioca continuamente no mesmo terreno, devido ao perigo de infestações de pragas e 

moléstias, comum em mandiocais. A rotação com milho, algodão e alguma leguminosa é uma 

prática recomendada no atual estágio de desenvolvimento em que se encontra; também são 

comuns algumas intercalações. Certamente, caso venha a ser cultivada como uma 

energocultura (agricultura para produção de energia), serão necessárias muitas pesquisas em 

controle de pragas, como aconteceu com a cana-de-açúcar.  

 Se comparado com a cana-de-açúcar, o rendimento em álcool é cerca de duas vezes e 

meia maior, enquanto o rendimento por hectare/ano de cultivo cai para cerca de 25% (vide 

tabela 4).  É importante porém salientar que a idade da cultura para ser utilizada na produção 

de álcool exerce importante influência no rendimento por hectare: uma lavoura que produz 14 a 

15 t/ha em um ano produzirá cerca de 20 t/ha em dois anos. O fato de ser uma planta de 

maturação lenta exige uma meticulosa avaliação sobre a conveniência de um ciclo de dois 

anos, pois deve-se considerar que o teor de amido na cultura não se altera substancialmente e, 

talvez, por esta razão a cultura anual seja mais vantajosa.  

 Como vimos, processos de produção de álcool a partir de matérias-primas ricas em 

amidos apresentam o inconveniente de necessitarem de muita energia que, se fornecida por 

uma fonte externa, implica onerar o produto final. No caso da mandioca, o problema não é 

diferente; entretanto, a possibilidade de se aproveitar a rama da mandioca como combustível 

pode representar 70% do consumo de combustível necessário à operação da destilaria109. Além 

das ramas, a folhagem da planta também se apresenta como um subproduto de grande interesse 

para a alimentação humana, pois contém de 20 a 30% de proteína, elevado teor de vitamina A e 

é digestível. O ácido cianídrico contido nas cascas e raízes não chega a constituir impedimento 

técnico à produção de etanol já que, eliminado durante a hidrólise ácida, se dissipa facilmente 

em ambiente bem aerado, sendo absorvido pela vegetação110. 

 O álcool da mandioca já foi produzido em grande escala entre 1932 e 1945 no Brasil. 

Esse período inclui o da II Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando a disponibilidade de 

                                                           
108 Prata, F. da  C.  Principais culturas do Nordeste.  Mossoró,  ESAM/FGD/Editerra,  1983,  p. 77. 
109 Menezes, T. J. B. de.  (1980), Op. cit., p. 59. 
110 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 43. 
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combustíveis líquidos estava ameaçada. Neste período, uma das experiências brasileiras de 

relevância se deu em Divinópolis (MG), onde, na época, já se destilava 5.000 litros diários, 

com produtividade média de 198 litros por tonelada111.  

 Terminada a guerra e normalizado o abastecimento de petróleo, abandonou-se a prática 

de utilizar álcool como combustível, e toda a experiência acumulada de produção a partir da 

mandioca foi negligenciada. Depois que o Proálcool foi institucionalizado, houve algumas 

tentativas isoladas de viabilização dessa matéria-prima; de um total de 336 destilarias 

aprovadas até dezembro de 1980, apenas 11 correspondiam a projetos em que a matéria-prima 

era a mandioca: 3, em Santa Catarina; 2, em Minas Gerais; 2, em São Paulo; 2, na Bahia; 1, em 

Mato Grosso e 1, no Maranhão. 

 Embora, atualmente, o Brasil  esteja  entre  os  maiores  produtores  mundiais de 

mandioca, sua exploração em grande escala não é tradicional. Até recentemente, existiam 

grandes unidades produtoras de etanol a partir da mandioca, como a SINOP (Mato Grosso), 

Curvelo (Bahia), Coopera (RS), Iguassu (PR), Coraci (SP), ÁlcoolVale e CCA (Santa 

Catarina). Entretanto todas elas abandonaram a produção de álcool a partir da mandioca.  

 Por ser uma cultura menos exigente quanto a insumos e bastante tolerante às condições 

adversas de clima e solo, a mandioca pode ser cultivada em muitos tipos de solos. Entre os 

fatores alegados para a não viabilização dessa matéria-prima está o de não haver, ainda, 

colheitadeiras mecânicas eficiente. Por outro lado, sua colheita pode ser feita durante todo o  

ano, o que permitiria que a usina operasse durante o ano inteiro. Quanto às dificuldades 

operacionais decorrentes de se partir de uma matéria-prima eminentemente amilácea, convém 

destacar que, em contrapartida, poderá se abrir a perspectiva de imprimir um grande 

desenvolvimento tecnológico à indústria de fermentação no País, já que haveria grande 

estímulo à fabricação de enzimas microbianas  que poderiam atuar no processo de 

sacarificação do amido, otimizando-o. 

 A fécula da mandioca também é muito utilizada como matéria-prima para colas, 

lubrificantes, saboaria e como base na panificação.  

 

Sorgo  

 

 O Sorgo é uma  planta herbácea da família das Gramíneas e, assim  como outras 

culturas, apresenta diferentes variedades. A utilização desse cereal é muito vasta como matéria-

prima, podendo como tal ser utilizada na produção de alimentos (humano e  animal), açúcar, 

xaropes,  álcool, cera, cerveja, óleo comestível e farinha, entre outros. 

                                                           
111 Camargo, C. E. D.  A  mandioca. O pão caboclo: de alimento a combustível.  São Paulo,  Ícone,  1987,  p. 32. 
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 As principais variedades são agrupadas em graníferas, forrageiras e sacarinas. O sorgo 

granífero é normalmente utilizado na alimentação humana e animal na forma de farinha de 

sorgo. Mas pode também ser industrializado como matéria-prima para a fabricação de álcool, 

farinha, cera, cerveda, óleo comestível, entre outros produtos. O sorgo forrageiro, 

freqüentemente confundido com capim, é utilizado, depois -e só depois- de florescido na 

alimentação animal. 

 A variedade sacarina  caracteriza-se por apresentar um colmo rico em açúcares; do grão 

deste sorgo, pode-se extrair amido, glicose e ração, enquanto do colmo podem-se extrair os 

mesmos produtos da cana, inclusive o bagaço. 

 O sorgo sacarino, aquele de particular interesse, que é uma espécie de gramínea, 

pertence à mesma família da cana-de-açúcar. Apresenta várias características que o tornam 

viável para a produção de etanol em grande escala: ciclo vegetativo pequeno (quatro a cinco 

meses - dois plantios por ano, no mesmo terreno); facilidade para a colheita mecânica; cultura 

resistente à umidade e de fácil adaptação a uma gama variada de solos. Além disso, o caldo 

rico em açúcares fermentescíveis obtenível do colmo, pode ser extraído de maneira análoga ao 

método de extração do caldo da cana-de-açúcar.  

 Analisando o rendimento em álcool por tonelada do colmo do sorgo e da cana-de-

açúcar, verificamos que o rendimento da cana é de fato maior. Isto se explica porque o teor de 

fibras do sorgo é superior ao da cana-de-açúcar; portanto a relação caldo/colmo é maior no 

caso da cana. Mas, se considerarmos o período anual, a possibilidade de dois cultivos de sorgo 

altera essa relação. Por outro lado, o sorgo produz mais bagaço, que também pode ser usado 

para gerar calor para as caldeiras nas usinas.  

 Uma alternativa, que se apresenta como de grande interesse, é a que considera a 

possibilidade de se alternar o uso do solo e o de matérias-primas. Isto é possível uma vez que a 

colheita do sorgo pode anteceder à da cana-de-açúcar em aproximadamente 3 meses. Além 

desses aspectos, poderia desta forma, aumentar o período de fabricação de álcool e, 

conseqüentemente, diminuir o tempo de ociosidade das usinas. No processo industrial, devido à 

grande semelhança com a cana-de-açúcar, simples adaptações necessitariam ser 

implementadas. 

 Apesar de reconhecidamente, no Brasil, não ser considerada uma cultura de grande 

interesse com vistas à produção de etanol, as perspectivas são promissoras; pois: A) o território 

brasileiro está abaixo de 40
o
 de latitute norte e acima de 40

o
 latitue sul, faixa considerada 

adequada ao cultivo e por ser uma planta típica de clima tropical; desenvolve-se bem em 

temperaturas entre 26
o
C e  30

o
C;  B)  é uma cultura que se desenvolve bem em regiões de 

baixas precipitações, cerca de 450 mm anuais;  C)  não é uma cultura muito exigente em 
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termos de qualidade de solos.  Por essa razão, talvez, a região Nordeste, onde a  precipitação 

anual está entre 500 e 1.000 mm, e também o Cerrado, possam ser consideradas as regiões mais 

apropriadas e de maior interesse para o cultivo mais intensivo desta gramínea. 

 Mundialmente, a área destinada à cultura do sorgo, principalmente as variedades 

citadas, está entre as cinco maiores, perdendo apenas para o trigo, arroz, cevada e milho. 

Atualmente, os Estados Unidos, México, Itália e Argentina são os maiores produtores de sorgo 

do mundo. 

 A produção e a utilização do sorgo no Brasil não evoluiu significativamente desde a 

primeira metade do século XX, quando foi introduzido no Brasil; o sorgo sacarino continua a 

ser a variedade menos plantada no Brasil. A pesquisa de variedades, da mesma forma, também 

não evoluiu. Esse quadro, entretanto, parece estar mudando, pois, principalmente no sul do 

País, o hábito de utilizá-lo em rotação de cultura, especialmente com o trigo, começa a se 

difundir. Atualmente, os Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e M. G. Sul 

são, nessa ordem, os principais produtores de sorgo. 

  

 

 

 

 

 

Batata-doce 

 

 Freqüentemente utilizada na alimentação humana e como ração animal, a batata-doce, 

que é uma raiz, é considerada uma boa matéria-prima para a produção de amido e deste o 

álcool. No Japão essa aplicação é relevante; já nos Estados Unidos, sua importância está 

associada à produção de doces, purês, geléias e outros produtos do gênero. Muito embora o 

Brasil esteja entre os dez maiores produtores, está também muito longe de explorar 

potencialmente seu cultivo. MENEZES112  avalia que uma das restrições que impede o cultivo 

da batata-doce em grande escala está associada ao fato de se verificar um decréscimo de  

produção em áreas que sucessivamente cultivaram essa matéria-prima. PRATA113 caracteriza 

como uma planta esgotante, mas que, devido à sua rusticidade, pode com relativo sucesso ser 

plantada mesmo nos solos pobres como por exemplo nas areias pouco humosas. 

 A batata-doce desenvolve-se bem em solos arenosos ou arenoso-argiloso e em climas 

relativamente quentes e ensolarados; já em solos argilosos, com excesso de húmus, o 

                                                           
112 Menezes, T. J. B. (1980), Op. cit., p.  91 - 96 
113 Prata, F. da C. (1983), Op. cit., p. 143.  
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rendimento e a qualidade caem. Entretanto, é desejável que durante o período de plantio, o solo 

esteja úmido. Desenvolve-se bem numa faixa de pH entre 5 e 6.  

 A produção por hectare é considerada normalmente baixa, aproximadamente 11 t/ha; 

entretanto em países que têm a batata-doce como uma cultura de destaque, a produção média 

alcança 20 t/ha; no Brasil114, a utilização das variedades Irani e Iraí chegaram a apresentar 

rendimento médio, depois de 6 meses de cultivo, de 25,6 a 26 t/ha, respectivamente. Assim 

como o sorgo, a batata-doce tem um ciclo de cultivo muito curto, que varia entre 4 e 7 meses. 

Por essa razão, também se apresenta como uma cultura de interesse para cultivo em períodos 

de entressafras. É aconselhável plantá-la após uma cultura de milho, hortaliças ou batatinhas 

que tenham sido adubadas, pois a batata doce aproveita bem os restos de adubos empregados 

nas culturas anteriores; a rotação com feijão também é tida como adequada.  

 Um subproduto de interesse, obtido no processo de  fabricação de álcool a partir da 

batata-doce,  é a rama e a folha da cultura. Assim como as da mandioca, as ramas podem ser 

utilizadas para alimentação animal, ou ensiladas e desidratadas, quando então apresenta 

elevado valor nutritivo, odor agradável e boa degustativa. 

 A batata-inglesa (“batatinha”) é outro tubérculo muito utilizado nos países 

escandinavos para obtenção de álcool. Na Rússia, é imprescindível na fabricação da Vodca. A 

Colômbia115 vem considerando a possibilidade de uso da batata para produção de álcool e 

trabalha com a base de cálculo de 10 mil litros de álcool para 100 a 150 toneladas de batata.   

Entretanto, porque no Brasil é muito utilizada na alimentação humana, não desperta muito 

interesse como matéria-prima para obtenção de álcool. 

 

Babaçu 

 

 Planta silvestre, que não exige cuidados especiais, como emprego de fertilizantes, 

pesticidas, solo de excelente qualidade, a palmeira-babaçu geralmente inicia seu ciclo 

produtivo entre 7 e 10 anos, produzindo cerca de 5 cachos de coco por ano, os quais chegam a 

totalizar cerca de 1.100 cocos; o ciclo produtivo dura cerca de 30 anos. A produtividade por 

hectare oscila muito, podendo variar entre 200 até 2000 pés por hectare. 

  O  babaçu  desponta  como uma boa alternativa energética, primeiro por trata-se de 

uma palmeira nativa de todo Centro-Oeste e Nordeste brasileiro, portanto um recurso sócio-

econômico importante para as populações de regiões muito pobres. Também, porque através do 

aproveitamento integral do coco e das amêndoas, o álcool surge como mais um produto, sendo 

que o seu  rendimento médio é de cerca de 200 litros por hectare. Outros produtos importantes 

                                                           
114 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 94. 
115 Álcool e Açúcar, Ano 14 (1994),  n

o
 76, p.7. 
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são carvão vegetal, o próprio óleo, fibras, metanol, ácido acético, alcatrão e também gás 

metano. Até dezembro de 1980, apenas um projeto, que utilizava Babaçu como matéria-prima 

para produção de álcool, foi aprovado, para o Estado de Goiás.  

 Atualmente, a exploração do babaçu tem se restringido basicamente à utilização do 

coco para extração de óleo comestível da amêndoa, que contém de 60 a 65% de óleo. 

Entretanto, há algum tempo o aproveitamento por completo do babaçu vem sendo sugerido e 

pesquisado para se poder viabilizá-lo como uma importante reserva de matérias-primas para a 

indústria alimentícia e como fonte de energia, isto porque é rico em celulose (32%), 

hemicelulose116 (18%), lignina117 (35%), e sua casca pode ser gaseificada, podendo se 

consagrar como mais uma fonte de energia. O aproveitamento da celulose da madeira, dos 

resíduos florestais e dos resíduos agrícolas é outra alternativa para a produção de álcool; soma-

se a isto a possibilidade de se produzir coque metalúrgico de alta pureza, além de outros 

subprodutos viáveis. A produção de álcool a partir da madeira permitirá ainda utilizar as terras 

de pior qualidade, que não são aptas para outros usos agrícolas.   

 Para ilustrar o que poderia significar a utilização potencial do babaçu, consideremos 

que o Brasil produza cerca de 15 milhões de toneladas de coco babaçu por ano. Só com essa 

produção seria possível obter anualmente 1,2 bilhão de litros de álcool, cerca de 2,4 milhões de 

toneladas de carvão, 600 milhões de toneladas de óleo, mais 2,4 bilhões de metros cúbicos de 

gás combustível e cerca de 1,8 milhões de toneladas de combustíveis diversos, se o epicarpo 

também for utilizado118. 

 

Milho 

 

 O milho é considerado um cereal muito importante para alimentação humana, sendo 

utilizado como matéria-prima para vários produtos do gênero, como óleos e pães.  Destaca-se 

também por ser imprescindível na  alimentação de alguns animais, especialmente em granjas. 

ODUM119 faz referência ao fato de que a conversão de alimento de alta qualidade, como o 

milho, em álcool combustível não faz sentido ecologicamente. Isso se justifica, segundo esse 

respeitável autor, porque vários estudos mostraram que a mesma quantidade de energia de alta 

qualidade, ou mais, é necessária para produzir o álcool, o que resulta em pouco ou nenhum 

ganho líquido de energia. 

                                                           
116 A hemicelulose é  um  polissacarídeo constituído  de  unidades  de hexose  e  de  pentose  (5C  e  6C)  com  menor grau 

de polimerização que a celulose. 
117 A lignina é um polímero heterogêneo e amorfo. 
118 Determinações baseadas em:  Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 81. 
119 Odum, E.  Ecologia.  Rio de Janeiro,  Guanabara,  1988, p. 76. 
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 Diferentemente de outras culturas citadas, o milho é uma planta que exige  solos de boa 

qualidade: profundos, com estrutura granular bem desenvolvida, soltos e friáveis, que apresente 

boa permeabilidade ao ar e à água. Além disso, exige uma adequada precipitação 

pluviométrica, que não é baixa. Por esses requisitos, a região Centro-Sul brasileira se apresenta 

como a mais adequada ao cultivo. 

 Consideremos, entretanto, que embora o Brasil seja um dos cinco maiores produtores 

de milho, o seu cultivo é ainda feito de forma muito rudimentar e se caracteriza por ser 

essencialmente uma cultura de subsistência. Provavelmente, por essa razão  é que  nessa 

cultura houve poucos avanços tecnológicos no Brasil, o que pode explicar por que, enquanto os 

E.U.A, que têm tradição de produção de álcool para vários fins a partir do milho,  produzem 

cerca de 6 toneladas de grãos por hectare120,  o Brasil produz apenas cerca de 2,0 toneladas. 

Efetivamente, com essa produtividade, a viabilização do milho como matéria-prima para 

produção de etanol fica comprometida.  

 Apesar de os fatores acima citados sugerirem que a obtenção de álcool a partir do 

milho, no Brasil, seja uma opção não muito recomendada, acreditamos que não  deve ser 

totalmente ignorado. A grande questão está em investir no aumento da produtividade, 

desenvolvimento de variedades que proporcionem maior rendimento de grãos, que possam 

também produzir colmos que contenham caldos ricos em açúcares diretamente fermentescíveis,  

que sejam resistentes a ataques de pragas e que, portanto, também possam vir a ser utilizados. 

 O know-how de fabricação de álcool a partir do milho também é dominado pelo Brasil, 

especialmente por indústrias de bebidas alcóolicas. Outro aspecto de grande importância, que 

deve ser considerado na avaliação potencial dessa cultura para fins energéticos, é a facilidade 

de sua estocagem. Uma vez seco e disposto em ambientes adequados, nos quais devem-se 

tomar precauções contra a proliferação de microorganismos e de insetos, o milho pode ser 

armazenado por longo período sem perigo de deterioração, o que não ocorre com a cana-de-

açúcar, a mandioca e o sorgo sacarino.  

 

Madeira 

 

 Definitivamente,  é preciso rever o conceito de conservação das florestas. A idéia de 

que mantendo uma floresta intocável, sem submetê-la a nenhum tipo de manejo, estaremos 

preservando-a está equivocada. É sabido que as árvores passam por uma fase inicial de rápido 

desenvolvimento, atingem a fase de maturidade, quando entram numa fase de envelhecimento 

                                                           
120 A produtividade do milho em alguns Estados americanos é muito superior. Em Illionois, por exemplo,  chega a 30,4 

t/ha. 

      Vide:  Bonilla, J. A.  Fundamentos da Agricultura Ecológica.  São Paulo,  Nobel,  1992,  p.  63. 
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e decrepitude. Assim, um criterioso sistema de manejo, com cortes, desbastes e replantio, não 

só possibilita de fato a preservação, como também permite a produção de energia, um balanço 

positivo de O2 e negativo de CO2.  Por outro lado, programas de reflorestamento baseados em 

“suportes locais”121 podem também atender a várias necessidades: evitar a erosão do solo, a 

falta de alimento, de combustível e de trabalho. 

 Parece-nos desnecessário falar sobre a potencialidade da produção de madeira no 

Brasil. Por isso vamos nos restringir à abordargem sobre as relações custos e benefícios da 

utilização das chamadas florestas combustíveis. 

 Qualquer material celulósico pode, em princípio, ser utilizado com matéria-prima para 

produção de álcoois: madeira de várias espécies, serragem de madeira, resíduos florestais, 

casca de arroz, sabugo de milho, bagaço de cana, entre outros. Entre as variedades de madeira 

de interesse, as mais indicadas no Brasil como possíveis matérias-primas são o eucalipto e o 

pinus, pois já são explorados comercialmente, são pouco exigentes quanto à qualidade do solo 

e crescem rapidamente; a relação toneladas/hectare é alta, e os custos de produção são 

relativamente baixos, além do que, tanto podem produzir etanol como metanol, dependendo 

dos processos utilizados, respectivamente hidrólise ácida e destilação seca. Para se ter uma 

melhor idéia, uma floresta natural fornece em média 3,5 t/ha-ano de lenha, enquanto o 

eucalipto produz, em média, 11 t/ha-ano122. 

 Como vimos já na introdução, o processo de hidrólise ácida de materiais ligno-

celulósicos já era conhecido desde a II Guerra mundial.  No Brasil, somente a partir dos anos 

70 começamos de fato a especular sobre essa possibilidade. Em 1980, com a instalação da 

Coalbra, definitivamente passou a ser considerado uma alternativa concreta de produção de 

etanol. 

 Para termos uma melhor idéia da importância da madeira para fins combustíveis, 

admitamos que o consumo industrial de madeira no Brasil seja de aproximadamente 60 

milhões de metros cúbicos por ano. Estima-se123 em cerca de 60 bilhões de metros cúbicos o 

potencial biomássico das florestas, incluindo aqui florestas densas, os cerrados e as caatingas. 

Assim, um manejo dessas florestas, de apenas 1%, que seja bem planejado, possibilitaria uma 

produção anual de 600 milhões de metros cúbicos, suficientes para sustentar toda a produção 

siderúrgica e permitir a obtenção de cerca de 50 bilhões de litros de etanol.  

 Há outros usos nobres para a  madeira, que são de grande interesse para o País. A  

produção de metanol é um deles; pois o processo de produção é “limpo”, e o principal sub-

                                                           
121 Coelho, J. C. (1982). Biomassa, biocombustíveis e bioenergia. Brasília,  MME,  1982, p. 23. 
122 Durante esse crescimento, produz 11 t/ha-ano de O2  e absorve 15 t/ha-ano de CO2 .     

      Vide: Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 90 - 104. 
123 Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 83. 
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produto são as cinzas, que podem retornar ao solo e assim ser utilizadas como uma espécie de 

adubo.  Além disso, a produção é contínua, pois a madeira pode ser colhida o ano todo. Outra 

importante aplicação da madeira é o uso do carvão vegetal, na siderurgia, para a produção do 

ferro guza. 

 É também possível pensarmos no cultivo (reflorestamento) de alguns tipos de madeiras 

em localizações bem específicas, onde tratos culturais são dificultados devido à topografia do 

local. Certamente haveria significativo incremento na produção de madeira caso morros, 

montes,  montanhas e serras  fossem utilizados para esse fim. É importante destacar que o uso 

dessas terras é muito comum em vários países, mas no Brasil ainda há restrições legais que  

dificultam este tipo de exploração.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 A energia da biomassa e a produção de etanol da cana-de-açúcar 

 

 A  biomassa  refere-se  a  materiais  constituídos  essencialmente  por substâncias de 

origem orgânica; encarada como combustível, traduz o conteúdo interno de energia disponível 

na matéria, passível de aproveitamento direto ou indireto. 

 Em regiões onde existem grandes reservas de vegetação viva, tem-se incrementado o 

interesse do uso da biomassa de terras florestadas e também agrícolas como combustível, para 

aumentar a oferta de energia e diminuir a dependência do petróleo. Entre outras práticas, as 

mais freqüentes são: 

- a plantação de árvores de rápido crescimento, como o eucalipto, exploradas num sistema de 

curta rotação e rodízios; são as chamadas "florestas combustíveis"; 

- o  aproveitamento  de  galhos,  que eventualmente  são  deixados apodrecer e outras partes de 

árvores, inadequadas ao fabrico de papel; 

- o uso de restos vegetais e também animais para a produção de metano ou álcool; e 

- culturas intensivas como a cana-de-açúcar, milho, mandioca, especificamente para a produção 

de combustível, especialmente etanol. 
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 Em que pese o fato de essa última opção se constituir numa alternativa energética, é 

fundamental ter sempre em mente o senso comum de que,  a médio prazo, o cultivo intensivo 

de monoculturas poderá gerar impactos nos solos, que poderão prejudicar notavelmente a 

fertilidade. Isso porque, num esquema de produção intensiva, por exemplo, há forte tendência 

de se comprometer124 a textura e a higroscopia, além da ciclagem de nutrientes. 

 Apesar dessas considerações, o etanol produzido a partir da biomassa aparece hoje 

como uma alternativa perfeitamente viável, destacando-se de outras alternativas por apresentar 

poucas limitações práticas. Entre as razões que tornam o etanol uma alternativa atraente 

destacamos: 

a)  pode ser obtido a partir de uma grande variedade de culturas agrícolas;  

b) as tecnologias de produção em grande escala são bem conhecidas e comercialmente 

disponíveis; 

c) os subprodutos do processo produtivo, inclusive resíduos sólidos e efluentes líquidos, 

apresentam considerável valor econômico, visto o seu potencial de aproveitamento na 

forma de combustível para caldeiras e fornos, adubo orgânico, biogás, ração animal e 

insumos para a indústria química; 

d)  dependendo das características de produção, existe a possibilidade de utilização integrada 

de sistemas de co-geração de energia elétrica; no Brasil a utilização desses sistemas 

apresenta um potencial de aumento da oferta de 24 milhões de kWh por ano, o que 

corresponde a cerca 8% do consumo atual de eletricidade; 

e)  o ciclo de cultivo da biomassa  possibilita  a fixação de  CO2 da  atmosfera através da 

fotossíntese; 

f)  o etanol pode ser usado puro ou em misturas com gasolina (gasool), álcoois superiores e 

mesmo com óleo Diesel; e 

g)  a alta octanagem125 do etanol, possibilita o seu uso como aditivo antidetonante da gasolina, 

em substituição ao chumbo tetraetila, e reduz a necessidade de hidrocarbonetos aromáticos 

na composição daquele combustível, o que representa economia energética e diminuição da 

toxicidade e potencial poluidor da gasolina. O mesmo ocorre para éteres como  o etil-tercil-

butil-éter (ETBE) e o metil-tercil-butil-éter (MTBE), que obtidos respectivamente a partir 

do etanol e do metanol e usados juntamente com o etanol têm-se mostrado excelentes 

opções de aditivos oxigenados para a gasolina126. 

                                                           
124 Odum, E. (1988), Op. cit., p. 75 - 76. 
125 Pamplona., C. (1984), Op. cit., p. 64. 
126 Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, AIAA/Sopral, 06/92, p.  8. 
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  O aumento da produção de álcool depende principalmente da solução dos problemas 

fundiários (área de produção), de tecnologia e administração do setor de produção e vendas. 

Alguns estudos127 sugerem que a produção de álcool pode aumentar significativamente, sem 

grandes investimentos no setor, mediante apenas o plantio de culturas combinadas (por 

exemplo: sorgo sacarino e mandioca), feitas no período em que as terras de plantio de cana 

ficam ociosas.  

 Vários resultados positivos vêm sendo obtidos na tecnologia produtiva. A utilização de 

subprodutos e a produção de novos produtos assumem importância fundamental. O esquema da 

figura 4 representa o balanço médio de massas processado em uma usina com destilarias  

anexas às usinas de cana-de-açúcar; nessas usinas há produção do mel final (melaço ou 

esgotado).  Em se tratando de uma usina autônoma, na qual se fermenta diretamente todo o 

caldo para a obtenção de etanol,  uma tonelada de cana processada produz, em média, 67 litros 

de álcool, 250 kg de bagaço e cerca de 910 litros de vinhaça. O esquema da figura 7 relaciona 

os produtos e subprodutos com suas aplicações. 

 

III.3 Rendimentos industriais128 

 

 Três etapas no processo de produção do etanol devem ser caracterizadas e diferenciadas 

quanto à importância que têm na definição do rendimento global do processo industrial.  

 

III.3.A  Extração 

 

   A eficiência  no processo de extração do  caldo,  quando então se  pretende retirar o 

máximo de açúcares da cana, oscila entre 90 e 96%, sendo 93% um valor representativo129. 

Assim, admitindo-se um teor de 14% de açúcares na cana, de 1 tonelada se extraem 130,2 kg. 

Na extração não se esperam resultados muito acima de 96%, pois existirão sempre perdas no 

bagaço e na torta de filtro; com as atuais técnicas, não convém retardar o processo para obter 

pequenos ganhos.  

 

III.3.B  Fermentação 

 

                                                           
127 Boletins Técnico do Planalsucar, MIC/IAA.  Especialmente:  

-Agricultura Energética e a Produção de Alimentos: possibilidades de compatibilização. Boletim Técnico 

PLANALSUCAR, MIC/IAA,  vol. 3, n
o
 5,  05/81, p. 1 - 28.  

-Transferência de Tecnologia na Área Canavieira.  Boletim Técnico  PLANALSUCAR,  MIC/IAA,  vol. 4,   n
o
 1,  01/82,   p. 1 - 16.   

128 Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p.  167 - 168. 
129 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 29.  
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  A produção de combustíveis líquidos, como o álcool etílico, através de fermentação, é 

uma das formas mais freqüentemente utilizadas para se aproveitar a  energia acumulada pelo 

processo de fotossíntese. Isto se explica pelo fato de as perdas no processo de conversão de 

açúcares e polissacarídeos, como a celulose e o amido, em álcool, serem consideradas 

pequenas - a eficiência térmica é bastante satisfatória. 

 As leveduras são os agentes biológicos ativos responsáveis pela fermentação alcoólica. 

As leveduras podem ser definidas como fungos especializados, mononucleares, 

desclorofilados. Embora importantes avanços130 tenham sido obtidos no campo de 

desenvolvimento de leveduras, ainda são poucas as espécies desses microrganismos utilizadas 

na fabricação de etanol. Destacam-se o Saccharomyces cerevisiae (o popular lêvedo de 

cerveja) e o Schizosaccharomyces pombe, quando o substrato for  hexose, e Candida utilis, 

quando no substrato existir pentose. 

 Embora o processo completo seja complexo, para os fins que desejamos é pertinente e 

suficiente a representação das etapas a seguir 

Sacarificação: quando se objetiva o desdobramento de substâncias não diretamente 

fermentescíveis em fermentescíveis. A equação química abaixo [9] representa a reação de 

sacarificação. 

        C12H22O11        +        H2O                                    C6H12O6    +      C6H22O6                       

[9] 

          (sacarose)                                                           d-glicose             d-frutose 

Fermentação alcoólica: processo propriamente dito de transformação dos açúcares 

diretamente fermentescíveis em álcool. 

 
   C6H12O6                                2 C2H5OH               +            2 CO2        +    130,6131 kJ        [10] 

Glicose (180u)                       Etanol (92u)                    Gás carbônico (88u) 

  

                                                           
130 Pesquisa em São Paulo pode ajudar o Proálcool.  Jornal do Brasil, 03/02/91. 
131 Horowitz, A. (1987). Álcool e Açúcar, Ano 7, n

o
 35,  p. 24 - 27. 

     ________ (1987/1988).  Álcool e Açúcar, Ano 7, n
o
 39, p. 24 - 27. 
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Figura 3: etapas de fermentação alcoólica132. 

 Uma análise do rendimento teórico desse processo, nos leva a concluir que, se o 

rendimento fosse de 100%, partindo-se de 100 g de glicose, seria possível obter 51,11 g de 

etanol ou seja o equivalente a 64,7 mL de etanol absoluto133.  

 A experiência mostra que, em condições de trabalho controladas,  o rendimento dessa 

reação é de cerca 91%, ou seja, para 100 g de glicose, obtêm-se 46,5 g de etanol ou 58,9 mL. A 

explicação é que parte dos açúcares são transformados em subprodutos como glicerol, ácido 

succínico, ácido acético, álcoois superiores, ésteres, aldeídos, cetonas, ácidos graxos, furfurol e 

                                                           
132 É um fato conhecido que tanto o crescimento da levedura como a conversão do açúcar são inibidos à medida que o 

álcool é formado. O processo conhecido como vácuo-fermentação tem por finalidade destilar o álcool assim que seja 

formado, evitando-se assim aquela inibição. O álcool hidratado obtido apresenta uma concentração alcoólica de 96 a 97,2% 

em volume. Pode ser usado em motores a explosão movidos apenas a álcool até uma concentração mínima de 80% em 

volume. Se se deseja obter álcool absoluto, para ser usado em mistura à gasolina, é preciso desidratar o álcool, porque o 

processo de destilação fracionada não consegue separar o álcool da água em uma concentração alcoólica de 97,2%, quando 

se forma uma mistura azeotrópica  [Menezes, T. J. B (9180), Op.cit., p. 143, 171, 178].  

Ver também: Clifton, C. E.  Introdution to bacterial physiology. New York, McGraw-Hill, 1957, p. 142 - 161. 
133 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 164 - 166. 

3 



 

 

59 

óleos essenciais, e parte do açúcar serve ao crescimento celular, às próprias leveduras e 

microorganismos contaminantes, além de uma pequena perda de etanol devido à evaporação e 

à oxidação. É importante ressaltar que a natureza do substrato e o conhecimento de  sua 

composição também influenciam na eficiência global da fermentação.  

 Assim, os 130,2 kg de açúcares extraídos anteriormente são, nesta etapa, transformados 

em 60,6 kg ou 76,7 litros de álcool. 

 

III.3.C  Destilação 

 

   Por fim, o rendimento no processo de destilação é de aproximadamente 97%, quando 

então se extraem daqueles 76,7 litros cerca de 74,4 litros de etanol absoluto. Dificilmente se 

conseguirá otimizar essa etapa de maneira a aumentar muito a sua eficiência; certamente 

qualquer ganho significativo de rendimento, implicará expressivo aumento de custo. 

 

 Na prática, o cálculo da eficiência é feito determinando-se o teor alcoólico obtido na 

destilaria com o valor teórico que se obteria se o rendimento fosse de 100%. Assim, se um lote 

de 1 tonelada de cana-de-açúcar com 14% de açúcares totais, expressos em glicose,  produzir 

74,4 litros de álcool absoluto, chegaremos a um rendimento de cerca de 82%, que resulta 

de: [(180/92) x (51,11/64,7) x (74,4/140) x 100]. 

 Normalmente se usa o conceito de produtividade:  quantidade de álcool produzido por 

unidade de tempo e por volume de mosto. Assim, se podem  comparar  sistemas  de  fermentação  

que não se diferenciam tanto pela eficiência de conversão, mas sim pela cinética da reação. 

 É ainda comum em algumas usinas que, durante o período da colheita, trabalham em 

regime de semana de cinco dias, a cana cortada permanecer estocada por dois dias. Durante 

todo esse tempo, há reação de inversão da sacarose, e o processo de fermentação continua 

ocorrendo, o que acarreta perdas qualitativas da matéria-prima e, conseqüentemente,  na 

produtividade do álcool e também do açúcar. 

Dióxido de Carbono, óleo fúsel, leveduras e furfural: importantes subprodutos 

 

 Empiricamente, para cada 100 kg de açúcar fermentado obtém-se cerca de 44 kg de 

CO2. Uma importante  possível aplicação pode ser feita através de torpedos ou mesmo na 

forma de carbonatos. O gás coletado tem uma pureza de cerca de 99,5%, e as impurezas nele 

dispersas (aerossol), presentes a nível de traços, se referem a aldeídos, etanol e melaço. 

Processos simples de separação podem elevar o grau de pureza para níveis superiores. 

 O gás carbônico sólido pode ser usado para resfriamento de alimentos como o pescado; 

líquido, é usado na carbonatação de refrigerantes, extintores de incêndio, como conservante de 
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alimentos e na indústria química em geral. Evidentemente, a viabilização de processos de 

recuperação de CO2 nas usinas depende essencialmente do interesse das indústrias que utilizam 

esse gás, ou seja, da demanda, que, infelizmente, não tem motivado o seu aproveitamento. Uma 

possível aplicação, de grande interesse, poderá entretanto mudar este quadro. Trata-se da 

possibilidade de utilizá-lo na fabricação de fertilizantes nitrogenados, bicarbonato de 

amônio134 e sulfato de amônio, para os quais há grandes mercados, interno e externo. 

 O óleo fúsel, que é uma mistura complexa e de composição variável, é formado 

principalmente de álcoois amílicos primários (principalmente os álcoois amílico e isoamílico) e 

butílico135. Esses compostos resultam da ação de microrganismos sobre as substâncias 

protéicas do mosto ou das próprias leveduras. Utilizando-se métodos relativamente simples de 

separação é possível extrair tais compostos.  

 A levedura, que apresenta cerca de 40% de proteína na matéria-seca, constitui uma 

excelente fonte de vitaminas do complexo B, principalmente tiamina, riboflavina e niacina. Por 

isso é recomendado misturá-la em rações para alimentação animal. Na prática, entretanto, os 

fabricantes de ração não têm se interessado suficientemente, apesar  das vantagens em termos 

de qualidades nutritivas e grande disponibilidade atual desse produto. 

 Outro subproduto importante é o furfural136, que industrialmente é normalmente obtido 

por digestão das pentoses, presentes em diversos resíduos agrícolas, entre os quais também está 

o bagaço da cana. Na indústria química há uma amplo espectro de usos para o furfural; 

destacamos sua importância na indústria de combustíveis/óleos lubrificantes porque, por  

hidrogenação, pode ser transformado em álcool furfurílico137, que por sua vez, se  

hidrogenado, pode se transformar em álcool tetrahidrofurfurílico, que, por nitração produz, 

Nitrato de Álcool tetrahidrofurfurílico,  considerado um excelente aditivo para corrigir o índice 

de cetano138 do etanol. A produção desse nitrato é de fundamental importância se se pretender 

utilizar o etanol em motores de ciclo Diesel. A grande vantagem desse aditivo é não ter as 

                                                           
134  CO2  +   NH3    +   H2O   > NH4 HCO3     +    480,1 kJ/mol 

   2 NH4OH   +   CO2     >         (NH4)2CO3      +      H2O       +     22.080 kJ/kmol 

       CaSO4
.H2O   +    (NH4)2CO3       >     (NH4)2SO4          +          CaCO3      +       H2O  

135 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit.,  p. 178. 
136 Taupier,  L.  O. G.  coord.   Manual de los derivados de la caña de azúcar.  México, ICIDCA/GEPLACEA/PNUD,  1990 

(segunda edición),  p. 176 - 182.  

 

137 
HC  C H

HC C

O

C

O

H
O

HC C CH2OH

HC CH
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K2CrO4/CaO

200oC

Furfural Álcool furfurílico  
 

Para mais detalhes sobre álcool furfurílico, características, usos, processos tecnológicos, aspectos econômicos (custos, 

preços), capacidade instalada e produção mundial, ver:  Taupier, L. O. G. coord. (1990), Op. cit., p. 183 - 187. 
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características explosivas de muitos outros aditivos, podendo ser misturados no álcool em 

proporções de até 7%. As perspectivas de um substancial aumento de produção-consumo de 

furfural são de grande interesse nos mercados interno e externo e depende basicamente de 

investimentos em infra-estrutura, que possibilitem produção em grande escala. 

 

III.4 Como operam as usinas  

 

 Na seqüência ilustramos os processos industriais de usinas de açúcar com destilarias 

anexas (figura 4) e destilarias autônomas (figura 5).  Na figura 6 há um esboço comparativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usina de açúcar com destilaria anexa 

 
 

 

                                         Lavagem 

                  

 

 

                                      

      

                                                       

                                                                       Moendas 
                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                      
138 Está relacionado à facilidade do combustível se auto inflamar devido à variação de  pressão e de temperatura provocada 

pelo ar comprimido pelo motor - ao contrário do moto ciclo Otto, o motor Diesel não tem vela de ignição.  
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*conhecido como melaço ou esgotado 

Figura 4: fluxograma simplificado da produção de álcool, com valores médios de subprodutos 

e resíduos obtidos a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar em usinas com destilaria anexa. 
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Figura 5: fluxograma simplificado da produção de álcool, com valores médios de subprodutos 

e resíduos obtidos a partir de 1 tonelada de cana-de-açúcar em usinas autônomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: fluxograma comparativo entre usina com destilaria anexa e destilaria autônoma.  

 Como podemos perceber, com uma tonelada de cana-de-açúcar se produzem  94 quilos 

de açúcar e mais 12 litros de álcool residual em usinas que têm destilarias anexas, ou 70 litros 

de álcool em usinas autônomas, o que representa uma transformação líquida açúcar-álcool de 

58/94, ou aproximadamente 0,62 L de álcool para cada quilo de açúcar. Com esse fator, 

entendemos, por exemplo, como, principalmente na primeira fase do Proálcool, a redução da 

produção de açúcar influenciou o aumento da produção de álcool, reflexo de um 

redirecionamento na linha de produção das usinas que tinham destilarias anexas e que passaram 

a produzir prioritariamente álcool. As destilarias anexas oferecem a vantagem da flexibilidade 

quanto à escolha do produto final, açúcar ou álcool, em função  principalmente das condições 

dos mercados interno e externo. 
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Figura 7: aplicações mais comuns dos produtos obtidos a partir da cana-de-açúcar. 

 A composição química do colmo de cana-de-açúcar depende de uma série de fatores, 

entre os quais destacam-se: variedade da cana, estado de maturação/época da colheita, 

condições climáticas, tipo de solo, tratos  culturais, adubação, irrigação e condições de tempo. 

Dentre eles, o tipo de variedade é considerado o mais significativo; porém é o estágio de 

maturação que explica a presença, em uma determinada variedade, dos níveis de concentração 

dos componentes químicos.  

 Os colmos da cana-de-açúcar apresentam elevado teor de açúcar no caldo e deixam 

como resíduo, após a extração nas moendas, as fibras, que são representadas  pelo bagaço,  um 

subproduto de elevado poder calorífico. De  modo geral, o caldo totaliza entre 83% e 92%, e as 
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fibras (bagaço), de 17% a 8% da cana. A tabela 7 mostra o perfil da composição do caldo de 

cana139.  

 

Tabela 7: composição do caldo de cana-de-açúcar 

Componentes Variações Média 

Água 75    -   82 78 

Sólidos totais 18    -   25 22 

Açúcares totais 15,4  -   24 20,5 

   Sacarose    14,5  -   23,5 20,0 

   Glicose 0,2   -   1,0 0,4 

   Levulose 0,0   -   0,5 0,1 

Não-açúcares 1,0   -   2,5 1,5 

   Orgânicos 0,8   -   1,5 1,2 

   Cinzas 0,2   -   0,7 0,3 

 

 

 O óleo fúsel, através de sua concentração e processamento pode ser utilizado para a 

podução de acetatos e matérias-primas de tintas e de solventes, álcool isoamílico e perfumes. 

 As leveduras secas, provenientes de fermentação do álcool, constituem excelentes 

componentes de rações para animais, substituindo com vantagem o farelo de soja. Podem ser 

utilizadas também como fermento na indústria de panificação, farmacêutica e de bebidas. 

 O caldo de cana e o mel apresentam possibilidades potenciais nas indústrias de 

alimentos, farmacêutica e sucroquímica, como matéria-prima de produtos como antibióticos, 

acetona e butanol. 

 

 

 

III.5 A importância do bagaço  

 

 Várias são aplicações e destinações possíveis podem ser dadas ao bagaço. Por exemplo, 

pode ser utilizado como combustível em substituição a derivados de petróleo em caldeiras e 

destilarias em geral. É importante destacar que a energia contida na quantidade de bagaço 

gerada por tonelada de cana moída, é maior que a energia contida no equivalente de etanol 

produzido140. Ele pode também ser utilizado na geração de energia elétrica, principalmente no 

período de safra. Apresenta ainda utilidade como matéria-prima para a produção de papel e 

                                                           
139 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 49. 
140 Considerando o fluxograma  da figura 5 (fluxograma simplificado da produção de álcool, com valores médios de 

subprodutos e resíduos obtidos a partir de uma tonelada de cana-de-açúcar em usinas autônomas) e o poder calorífico 
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celulose, furfural (base de fabricação do Nitrato de Tetrahidrofulfurila141 - aditivo apropriado 

para combustíveis aditivados), de aglomerados e chapas de madeira; além disso, apresenta 

potencial para a produção de ração animal destinada a bovinos de leite e de corte. A tabela 8, 

ilustra esquematicamente algumas importantes aplicações do  bagaço142. 

 
Tabela 8: composição e usos do bagaço da cana-de-açúcar 

BAGAÇO  DA  CANA143 

Componentes Porcentagem  Alguns usos 

Gerais    Secagem 

    Briquetagem 

Umidade 46 - 52  Combustíveis Enfardamento 

Fibra 43 - 52   Peletização 

Sólidos solúveis 2 - 6   Gaseificação 
     
     

Específicos % Peso seco   Papel e celulose 

    Acetato de celulose 

Celulose 30,6 - 45,3  Matéria-prima Ésteres celulósicos 

Pentosinas 20,3 - 31,8  industrial Derivados da lignina 

lignina 22,3 - 34,3   (fenóis, resinas, carvão) 

Cinzas  1,3  -  6,3   Álcool 

Sólidos solúveis 3,2 - 4,9   Furfural  

    Ácido Levulínico 
     

Elementos144 % Peso seco    

    Ração animal 

Carbono 43 - 49  Outros usos (amoniação) 

Hidrogênio 5,3 - 6,7   Fertilizante 

Oxigênio 42 - 49   Placas prensadas 

Nitrogênio 0,2 - 0,4   Aglomerados 

Poder calorífico145: 7,5 MJ/kg (umidade  50%); 13,6 MJ/kg (umidade  20%)  

  As cinzas constituem material residual da queima do bagaço no processo de geração de 

energia na maioria das unidades industriais. O principal constituinte das cinzas146  é o silício: 

46% (SiO2), seguido do potássio: 23% (K2O), Magnésio: 7,3% (MgO), Cálcio: 5,4% (CaO), 

Ferro: 3,0% (Fe2O3), Alumínio: 2,8% (Al2O3) e vários outros elementos (TiO2, BaO, MnO2, 

Na2O, entre outros) em concentrações menores do que 1%. Embora esse resíduo atualmente, 

não seja utilizado com freqüência devido à sua composição,  poderá ter alguma aplicação na 

adubação mineral. Vale destacar que, na miscelânia de óxidos presentes nas cinzas, há aqueles 

que têm caráter básico (principalmente os metálicos), outros têm caráter ácido (os não 

                                                                                                                                                                                                      

inferior do etanol (apêndice B), podemos concluir que 1 tonelada de cana  moída produz: 250  x 7.500 = 1.875.000 kJ, 

associada ao bagaço, e, 70 x 21.160 = 1.481.200 kJ, associada ao etanol. 
141 Pamplona., C. (1984), Op. cit., p. 64.   
142 Agroindústria canavieira: um perfil. São Paulo, COPERSUCAR, 1990, p. 18. 
143 Dantas, R. B. (04/1985).  V Encontro Nacional dos Produtores de Álcool (V Econálcool), Coleção Sopral, p. 114. 

      Obs: detalhes sobre composição morfológica do bagaço ver:   Triana, O.  et  alii. Atlas del bagazo de la caña de azúcar. 

México, CUBA 9/GEPLACEA/PNUD/ICIDCA, 1990, p. 37 - 140.  
144 Pamplona., C. (1984), Op. cit., p. 43. 
145 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p.  583, 769.     Ver também: Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 169. 
146 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 521. 
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metálicos) e há também anfótero (óxido de alumínio), de maneira que, do ponto de vista da 

acidez, é válido pensar que seu uso não deverá alterar, pelo menos significativamente, a acidez 

do solo.  

 Entre todas as aplicações descritas como possíveis para o bagaço, destacamos três de 

grande alcance:  

a)  a possibilidade de que o emprego  do excedente possa também promover um substancial 

incremento na produção de etanol, sem que isto implique  aumento da área de cultivo da 

cana. Isso é possível porque o bagaço é composto essencialmente de celulose, 

hemicelulose147 e lignina,  na proporção aproximada de 50:30:20. Hidrolisando a celulose, 

como vimos, também é possível produzir etanol. Avanços nessa área podem representar 

excelentes perspectivas na conquista da técnica de hidrólise de materiais indiretamente 

fermentescíveis.  

b) embora ainda persistam alguns inconvenientes decorrentes da presença da medula148 no 

bagaço, o uso (do bagaço) como insumo para a indústria de celulose e papel representa uma 

perspectiva  altamente promisora: a integração de dois importantes setores industriais. Entre 

outros benefícios, será possível reduzir drasticamente as enormes áreas mobilizadas para 

plantio de eucalipto e pinho, usados como matéria-prima na fabricação de papel. 

Atualmente, a região Nordeste brasileira destaca-se nesta aplicação. 

c)  o uso do bagaço para a geração de energia elétrica é atualmente a prática mais comum. É 

importante relembrar que a energia contida no bagaço é maior que a energia contida no 

etanol. REDDY e GOLDEMBERG149 afirmam que,  se a queima do bagaço for mais 

eficiente, poder-se-á obter expressiva redução nos custos de produção do etanol. Hoje, 

grande parte das caldeiras das usinas são de 22 kgf/cm
2
  de pressão150,  embora muitas já 

operem com caldeiras de 42 quilos. Pretende-se alcançar sistemas que trabalhem com 60 

quilos. Segundo os autores citados, se forem utilizados sistemas de alta pressão será possível  

triplicar a produção de energia;  se os sistemas forem de turbinas a gás, até decuplicar. Nas 

turbinas a gás não é o vapor, mas o próprio gás da combustão, que aciona o gerador, que 

funciona nos moldes de uma turbina de avião; neste caso, a combustão é completa, mais 

eficiente, não havendo, portanto, produção de resíduos. Os dados da tabela 9 mostram 

alguns resultados experimentais que comparam sistemas tradicionais com alguns mais 

                                                           
147 Da hemicelulose pode se obter, proteínas unicelulares, furfural e outras matérias-primas para a indústria química. 

      Da lignina, pela  sua  carbonização, se obtém  um termorredutor que tem a pureza do carvão vegetal e a  resistência 

mecânica e reatividade do coque. 
148 Do  ponto  de vista  químico a medula  também  é constituída  essencialmente  de celulose,  porém  não apresenta 

características fibrosas. Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 737. 
149 Reddy, A. K. N. and Goldemberg, J. (1990).  Scientific American,  263 (3):  69, 1990.  
150 Usina vende energia do bagaço. Estado de São Paulo  (Suplemento Agrícola), 22/09/1993,  p. 13. 



 

 

68 

promissores - alta pressão; esses resultados dizem respeito ao consumo de vapor nos 

diferentes processos. 

 
Tabela 9:  a utilização do bagaço para geração de vapor em sistemas de alta pressão 

Operação  Vapor para energia 

elétrica (kg/tC) 

Vapor* para a 

moagem (kg/tC) 

Vapor total (kg/tC) 

A a  160 
 

495 

 b  365  700 

B a  118  358 

 b  268  508 

C a  108  348 

 b  248  488 

D a                 76  240 

 b                 174  338 

A: Condições atuais; turbinas com vapor saturado a 16 kgf/cm
2
 

B: Vapor a 21 kgf/cm
2
, 280

o
C, estável; turbinas simples, estágio, eficiência 51% 

C: Vapor a 21 kgf/cm2, 280oC, estável; turbinas multiestágio para geração de energia elétrica, eficiência de 55% 

D: Eletrificação das moendas; turbogerador de 10 MVA, cerca de 80% de eficiência 

a:  Consumo de 7 kWh/tC (mínimo)                         b: Consumo de 16 kWh/tC 

Em todos os casos, 20 hph/tC para a moagem 

*sistema aberto 

Fonte: Bagaço: um produto nobre da cana. São Paulo Energia, Ano I, N
o
 1, 02/84, p. 23. 

 

 Recentemente KINOSHITA151 apresentou as justificativas, alguns interessantes 

resultados e perspectivas de um programa que está sendo desenvolvido no Havaí, que visa a 

gaseificação de bagaço da cana. Referindo-se a uma unidade piloto para gaseificação do 

bagaço, diz que a maior parte da eletricidade gerada (200 kWh/tc) é proveniente da turbina a 

gás (160 kWh/tc, 80% do total gerado), sendo que apenas 20% produzido na turbina a 

vapor152. Como se vê, os resultados (cerca de 160 kWh/tc) em escala piloto são bastante 

estimulantes.  

III.6 Algumas aplicações e propriedades do etanol 

 

 Passamos agora a descrever a importância do etanol segundo a perspectiva de suas mais 

importantes aplicações. É nosso propósito com este tópico evidenciar o rol de sua utilidade 

para qualquer país e com isso sustentar a hipótese de que sua produção deverá ser 

incrementada, a despeito de muitas considerações, inclusive as de natureza econômica.  

 

Como combustível: vantagens e desvantagens 

 

                                                           
151 Kinoshita, C. Gaseificação do bagaço de cana para cogeração de eletricidade.  São Paulo, USP/IEE, 1996, p. 88 - 95.  

[in  Perspectiva do álcool combustível no Brasil. São Paulo, USP/IEE, 1996, p. 88 - 95.]  
152 Consta também que para a viabilização desse sistema de cogeração é necessário que o consumo de vapor no processo 

industrial seja no máximo de 350 kg de vapor/tc. 
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 A relação estequiométrica estabelecida na equação [11] determina que, para a 

combustão completa do etanol, 1 mol reage com 3 mols de oxigênio. Portanto, o título 

estequiométrico ()  corresponde a aproximadamente 9 kg de ar/kg de etanol. Como a 

densidade do etanol é 0,789 kg/L, a massa de ar total envolvida na queima de 1 litro de etanol é 

de aproximadamente 7 kg, ou cerca de 6 m
3
 de ar a 760 mmHg e 25 Celsius. 

 

 C2H5OH(l)     +    3O2(g)                      2CO2(g)       +    3H2O(g)                                     [11] 

 

o calor de combustão: Hcomb. = [2.(-394,7) + 3.(-241,9)] - [-277,9] Hcom = -1.237,2 kJ/mol 

 

o poder calorífico inferior153, em módulo é:    [1237,2/46] .1000   26.895,6 kJ/kg 

 

 Na prática, admite-se para o etanol carburante um poder calorífico de aproximadamente 

26.800 kJ/kg. Comparando os poderes caloríficos teóricos do álcool e da gasolina pura, 

respectivamente 26.800 kJ/kg  e  44.000 kJ/kg,  percebemos que o da gasolina é bem maior, 

cerca de 64%. Como sabemos, quanto maior o poder calorífico, maior é a força de expansão 

dos gases que deslocam o pistão no motor e, portanto, maior a eficiência do combustível. 

 Entretanto, os combustíveis líquidos são comercializados por volume, e a relação da 

quantidade de energia liberada por litro muda, já que as densidades são diferentes  (detanol = 

790 g/L; dgasolina = 740 g/L). Assim, a queima de 1 litro de etanol libera 21.250 kJ e 1 L de 

gasolina libera  32.500 kJ. A relação das energias liberadas nas queimas de 1 litro de gasolina e 

de álcool é 1,52,  ou seja um pouco menor que a relação entre os poderes caloríficos (52%). 

 Por outro lado, o etanol pode ser usado em qualquer classe de motor de combustão 

interna, porém é mais apropriado para motores de ignição por centelha em virtude de sua alta 

resistência à detonação e do elevado calor latente de vaporização - a alta temperatura de 

vaporização explica o problema da partida no motor, principalmente quando está frio. Faz 

muita diferença, para efeito comparativo, destacar o número de octanagem (NO). O álcool 

anidro apresenta NO 89, e a gasolina, 73; por esta razão o álcool anidro suporta uma 

compressão maior do pistão, que, deslocando-se mais dentro do motor, gera mais energia 

mecânica. O  etanol anidro pode ser empregado em um motor cuja taxa de compressão atinja 

até 12/1, sem que haja detonação. Para efeito de comparação entre etanol e gasolina, que 

apresentem o mesmo NO = 73, a taxa de compressão para o etanol é de 9,8/1, enquanto para 

gasolina é de 8,4/1, o que implica muita diferença qualitativa154. 

                                                           
153 Porque a temperatura dos gases da combustão é elevada nos motores, a água contida neles se encontra no estado de 

vapor; por essa razão trabalhamos com o conceito de  PCI  e não o PCS. 
154 Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 56. 

[MdCP1] Comentário:  
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 É notória a desvantagem do etanol frente aos derivados do petróleo quando nos 

referimos ao valor energético, quer em massa, quer em volume. Teoricamente, o motor a álcool 

deveria aumentar o consumo em cerca de 48%. Todavia, essa percentagem vem caindo; hoje é 

da ordem de 20% e pode ainda ser reduzida, aumentando a compressão dos motores155. 

 Outra propriedade interessante do etanol como combustível refere-se ao fato de que, ao 

ser queimado na câmara de combustão do motor, há produção de pequena quantidade de 

carbono. Isso explica por que a câmara de combustão do motor, alimentada com esse 

combustível, tem baixa taxa de envelhecimento. A pequena quantidade de resíduos também 

explica uma grande durabilidade do conjunto, já que tais resíduos, se produzidos em grandes 

quantidades, por serem abrasivos, acabam acelerando o desgate nos anéis, cilindros, válvulas e 

outros componentes. Mas, porque a mistura combustível tem um caráter ácido156, admitido 

como máximo 3,0 mg/100 mL, e também porque é higroscópico (o que reforça aquele caráter),  

provoca certa corrosão em alguns componentes do motor, o que exige a substituição de 

algumas ligas metálicas por outros tipos de materiais mais nobres, não corrosivos e, portanto, 

implica um acréscimo nos custos finais. 

 Resumindo numa comparação algumas  vantagens técnicas de utilizar-se o etanol como 

combustível frente à gasolina nos motores de ciclo Otto, tem-se que: 

a)  maior expansão molecular - explica várias outras vantagens do etanol frente a gasolina. A 

tabela 10 mostra alguns valores e a metodologia de obtenção; 

b) o rendimento global (termodinâmico + mecânico) é maior, cerca de 7%157; 

c)  combustão mais completa; 

d) maior torque, cerca de 24%; 

e)  maior velocidade de combustão; e 

f)  para uma mesma pequena taxa de compressão,  maior potência do motor, cerca de 2%; para 

taxas elevadas de compressão, apresenta uma potência muito superior, cerca de 24% .  

Tabela 10: Expansão molecular de alguns combustíveis 

Combustível 

 

Expansão molecular 

(%) 

  

 

 

Etanol 

Metanol 

Gasolina 

Metano 

6,58 

6,22 

5,62 

zero 

A equação 11 evidencia que um mol é a expansão 

(45). Como 1 mol de O2 / 4,71 mol de moléculas de 

ar; 100/[1+(3x4,71)], será a expansão molecular 

percentual da queima do etanol. 
 
 

                                                           
155 Em “Gasool: uma adequação do uso do etanol” (IV.5.B) será aprofundado a conveniência  da mistura gasolina e etanol. 

Neste tópico, tabela 18, consta a  variação de octanagem, da densidade e do PCI da gasolina pela adição de álcool anidro.  
156 Geralmente a acidez do etanol  é expressa em termos em ácido acético (mg de ácido acético/100 mL da solução).  

      Ver: Manual de análisis químico del etanol. México, GEPLACEA, 1987,  p.  9 - 14.  
157 Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 223. 
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 Além de apresentar um maior consumo, a  principal desvantagem técnica da utilização 

do álcool comparado com a gasolina, é  apresentar um rendimento mecânico158 menor e por 

possuir um maior calor latente de vaporização apresenta o problema a partida a frio, problema 

este que em veículos recentes já foi resolvido com a injeção eletrônica.  

 

Outras aplicações 

 

  Além de ser um bom combustível, as aplicações diretas e indiretas do álcool etílico 

como insumo para indústria são muito diversificadas, o que deveria estimular ainda mais o 

interesse pela sua produção. Notadamente, há um grande potencial de uso como matéria-prima 

em substituição a derivados do petróleo, na indústria petroquímica, para produção de vários 

compostos orgânicos e mesmo compostos inorgânicos.   

 É fato que a adoção de álcoois, especialmente o etanol, na indústria química tem se 

justificado plenamente. Só para ilustrar, antes do advento de modernos processos para 

produção do etileno a partir da nafta, o etanol vinha sendo utilizado para esse fim; como vimos 

na introdução, devido ao baixo preço do petróleo, essa utilização também foi abandonada, 

apesar dos bons resultados: 1 tonelada de etanol produz aproximadamente 600 kg de etileno 

(rendimento de 98%) - enquanto pela rota nafta/etileno são necessárias 2 toneladas de nafta. 

 Tentar dimensionar a importância do etanol na indústria em geral é uma tarefa difícil. Sua 

vasta aplicação atende a necessidade de indústrias como a Rhodia, Fongra, Hoechst do Brasil, 

Union Carbide e Eletroteno. Entre  outros possíveis produtos e compostos importantes, possíveis 

de serem obtidos a partir do etanol, destacamos: ácidos carboxílicos (especialmente acético), 

anidridos (por exemplo, acético), acetato de etila, butano, acetato de vinila, octanol. Os quadros 

apresentados na seqüência ilustram esquematicamente algumas importantes aplicações do etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Indutor de octanagem 
         

                     Combustível 
  

                     Solvente 

                                             Cloreto de etila 
                                                           
158 Segundo Penido Filho, P. (1980), Op. cit., p. 239,  o menor rendimento mecânico decorre do aumento da Pressão 

Média Efetiva ocasionada pela elevação da taxa de compressão, que resulta num aumento da força normal horizontal, que 

atua no pistão e seus componentes. 

Etanol 

Uso direto Alcoolquímica 
AA 
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                                                                                                             Medicamentos 

                Clorofórmio 

                                                                                                                                        Outros 

                Éter dietílico 

 

                Etilaminas 

   

                                             Butadieno 

 

                Outros 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         PVC 
  

                       Polietileno                              Defensivos Agrícolas: Cloral, Ácido Panacético,  

                                                              DDT Pentaeritritol 

                       Poliestireno 
 

                     Óxido de etileno (2) 
 

                         Acético Acético 

            

                 Anidrido Acético 

 

                 Acetatos de: Etila, Propila, 

                  Butila, Octila e Amila 
 

 

                                   Octanol 
 

                 Crotonaldeído 
 

                                   Butanol 
 

1, 2 e 3 continuam 

Figura 8: aplicações  e usos do etanol. Alguns produtos genéricos obteníveis a partir do etanol. 
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Etileno (1) 
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desidrogenação 

Acetaldeído (3) 
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FIGURA 9 : PRODUTOS OBTENÍVEIS A PARTIR DO ETILENO, VIA 

DESIDRATAÇÃO -  C:\TESE\DOUTOR\FIGURA9.DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10:  PRODUTOS  OBTENÍVEIS  A  PARTIR  DO ÓXIDO DE ETILENO, VIA 

DESIDRATAÇÃO DO ETANOL. c:\TESE\DOUTOR\TESE\FIGURA10.DOC 
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FIGURA11: PRODUTOS OBTENÍVEIS A PARTIR DO ALDEÍDO ACÉTICO, VIA 

DESIDROGENAÇÃO - C:\TESE\DOUTOR\TESE\FIGURA11.DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atualmente, a opção  por obter alguns desses produtos a partir do etileno ou propileno 

(também derivados do petróleo) está diretamente ligada aos preços do álcool e do petróleo. 

Entretanto, a diversificação do uso do álcool, apontada acima, poderá se concretizar, 

estimulando a alcoolquímica, o que poderá significar uma substancial economia de 

combustíveis fósseis para o Brasil. 

 

III.7  A economia do Proálcool 

 

 Embora não se possa negar que o Programa do Álcool tenha atingido um estágio 

irreversível sob a ótica da necessidade de suprir a demanda, o quadro atual e o projetado não 
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são muito tranqüilizadores. Mas, porque o Proálcool é um projeto energético de grande 

importância para o País, devemos ter bem nítido que deve comportar uma visão global por 

parte da sociedade brasileira, já que seu desempenho, sucesso ou fracasso, terá desdobramentos 

em muitas áreas, especialmente na agricultura e na tecnologia. 

 Dados da comissão interministerial no 
83, de 15.02.91 (página 6), possibilitam uma 

melhor idéia e dimensão sobre o Proálcool:  o faturamente anual bruto direto do setor sucro-

alcooleiro é da ordem de US$ 6 bilhões, correpondente a 2% do PIB nacional; esse mesmo 

estudo destaca o efeito do setor sobre a receita tributária nacional, estadual e municipal, com 

arrecadação equivalente a US$ 1,2 bilhão/ano. Atualmente (1994), 1 em cada 40 trabalhadores 

brasileiros estão lotados direta ou indiretamente na indústria do etanol;  o faturamento do setor 

sucro-alcooleiro é de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, o que corresponde a 1,3% do PIB 

nacional, sendo considerado o terceiro em importância econômica159.   

Uma comparação feita em bases de produção de petróleo e álcool mostra expressivas 

diferenças: um barril equivalente de etanol produzido a mais por dia cria 3,4 novos empregos. 

Por outro lado, são necessários 58 barris de óleo/dia para alcançar a mesma perfomance. Os 

investimentos requeridos gerar 1 emprego são 20 vezes menores que na indústria petroquímica. 

 Na tabela 11 consta os investimentos totais anuais no Proálcool desde sua criação, além 

dos dados referentes à produção de álcool para o País no período de 1976  a 1994. 

Considerando que toda a produção de álcool estaria sendo utilizada apenas na substituição da 

gasolina e valorando essa produção pelo preço da gasolina que teria que ser importada pelo 

Brasil, caso não existisse o Proálcool, NASTARI estima que de 1973 até 1994  a economia 

estimada gerada com o álcool foi de US$ 24,4 bilhões - esses cálculos normalmente são feitos 

com base na equivalência energética entre os tipos de álcool anidro e hidratado e a gasolina, e 

consideram os preços médios anuais da gasolina no mercado internacional, acrescidos das 

despesas com transporte até o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Netto, J. N. (1994).  Álcool e Açúcar,  ano 14, n

o
 76, p. 3.     

      Dados recentes falam que a produção de açúcar e álcool contribui com 2,2% do PIB e emprega cerca de 1,3 milhão de 

trabalhadores  [Governo estuda medias para o Proálcool. O Estado de São Paulo, 04/06/96] 
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Tabela 11: Produção e consumo de alcoóis anidro e hidratado. Produção equivalente em 

gasolina. Exportação total. Economia de divisas. atenção tabela11.doc 
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Figura 12: Investimentos totais e produção de álcool  

OBS: ESTÁ NO MESMO ARQUIVO DA TABELA10. TABELA10.DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A economia do Proálcool e a produção de derivados de petróleo 

 

 Biomassa, em especial a cana-de-açúcar e seus subprodutos,  e a energia hidroelétrica  

são os principais responsáveis por colocar o Brasil em posição de destaque em termos de  

geração de energia renovável. Basta dizer que cerca de 74% de toda a energia produzida hoje 

no Brasil é de origem renovável. Entretanto, a substituição total ou mesmo parcial, porém bem 

expressiva, do óleo Diesel por um carburante alternativo produzido internamente continua a ser 

o grande desafio e o grande “gargalo” do programa energético na área dos combustíveis160. 

                                                           
160 Boletim do Balanço Energético Nacional - 1995. Ano base 1994.  Brasília, DNDE/MME,   p.  9 - 11. 
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 O Brasil tem séculos de tradição no cultivo da cana-de-açúcar. Aliada a essa razão, a 

implantação do Proálcool permitiu que hoje o Brasil possa superar a cifra equivalente 

energético barris/dia de óleo. Esse volume é maior do que o óleo extraído no Brasil até 1981. 

 Esse novo quadro energético levou a Petrobrás a alterar o perfil de refino do petróleo. 

Até 1974, as refinarias nacionais eram dotadas de unidade de processo de craqueamento 

catalítico fluido (chamadas de unidades FCC), implantadas para suprir a concentração da 

demanda por derivados leves, principalmente gasolina automotiva. A crise do petróleo acabou 

por provocar uma opção de crus  mais adequados às reais necessidades, aquelas tidas como 

prioritárias;   passou-se então a  procurar derivados médios, principalmente óleo Diesel, o que 

requeria uma modificação dos esquemas de refino. A tabela 12 mostra como o perfil de refino 

de petróleo no Brasil vem se alterando nos últimos anos.  

Tabela 12: Perfil de refino do petróleo 

Ano 

 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Óleo 

combustível 

29,28 

29,33 

28,67 

28,04 

28,66 

27,20 

27,70 

26,97 

26,36 

23,52 

21,47 

20,65  

Óleo    

Diesel  

22,12 

22,99 

23,02 

25,11 

27,76 

26,26 

27,60 

30,91 

30,17 

32,13 

32,84 

32,45 

Gasolina 

 

27,94 

28,02 

27,48 

26,16 

24,33 

22,60 

21,51 

17,83 

19,04 

19,61 

17,36 

18,44 
ANO

%

0

5

10

15

20

25

30

35

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

 

           Possível perfil de refino  

  8 - 10  5 1- 53 10   Figura 13: evolução gráfica do perfil de refino do petróleo 

Fontes: Rodrigues, C. R.  Solução energética.  São Paulo, Unidas, 1983,  p. 120.   Melo, F. H. de  

e  Fonseca, E. G.  Proálcool, energia e transporte. São Paulo, Pioneira, 1981, p. 22.   Pelin, E. R.  

A substituição de derivados de petróleo na agricultura.  São Paulo, USP/IPE, 1986, p. 18. 

 PELIN161 identifica três períodos no cenário das mudanças do perfis de refino. 

Caracteriza o primeiro, 1966/75 como o período de predominância dos derivados leves 

(gasolina e GLP), que totalizavam cerca de 38,4%. O segundo período, 73-75, coincide com a 

primeira crise do petróleo; observa-se então uma ligeira alteração na estrutura de refino com 

tendência de aumento de produção dos médios e diminuição dos leves e dos pesados. O autor 

atribui essa mudança à alteração nos preços relativos desses derivados em função de aumentos 

diferenciados nos preços absolutos, que visavam alterar  a estrutura da demanda. No terceiro 

                                                           
161 Pelin , E. R.  A substituição de derivados de petróleo na agricultura.  São Paulo, IPE/USP, 1986,  p. 19 - 26. 

Óleo Diesel Gasolina Óleo combustível 
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período, 76-79, há um forte declínio das frações dos leves e pesados; atribuído a uma redução 

do consumo de gasolina devido ao Proálcool.  

 Esse quadro ainda continua se alterando: de 17% de gasolina e 32% de diesel em 1987, 

passou para 14% em gasolina e 38% em Diesel em 1989; em 1992 a composição variava em 

torno de 11% de gasolina e 44% de Diesel162.  Essas alterações feitas pelo Brasil, associadas às 

exportações, evitaram que houvesse grandes estoques de gasolina, que necessariamente 

surgiriam como resultado de um menor consumo. 

 O Brasil  importou  durante  a década de 80  US$ 58,5 bilhões em petróleo; nossa 

dívida externa durante esse período aumentou em US$ 38,6 bilhões; portanto, significativa 

parcela do aumento de nossa dívida externa durante esse período pode ser atribuída à nossa 

dependência de combustíveis. O Brasil investiu na produção interna de etanol o equivalente a 

US$ 10,7 bilhões (dólar de 1991). Cálculos indicam que até 1991 a produção de etanol 

permitiu uma economia de US$ 20,3 bilhões de dólares, e que os custos de produção estão 

caindo de 3,2%  a  3,5% ao ano163. 

 Consideramos que acentua-se cada vez mais que o Proálcool é um projeto energético de 

grande importância para o País, e que, como já foi dito, devemos ter bem nítido que deve 

comportar uma visão global da sociedade brasileira, já que seu desempenho, sucesso ou 

fracasso, provocará desdobramentos em muitas áreas, especialmente na agricultura, tecnologia 

e, por consegüinte, na estrutura social e econômica do Brasil.  

 

 

 

 

 

  

O papel do açúcar na economia do Proálcool164 

 

 Como vimos (III.4 - “Como operam as usinas”) a razão de transformação de açúcar em 

álcool é de 0,62L/kg.  Com base nessa relação, cada milhão de toneladas de açúcar que deixa 

de ser fabricada, e é desviada para produção de álcool, produz 0,62 bilhão de litros de  álcool. 

Essa relação é por demais importante para ser negligenciada ou relegada à condição de uma 

simples relação. 

                                                           
162 CNE avalia o Proálcool e orienta sua expansão.  Revista do Álcool, ano 6, 1987, n

o
 38, p. 5. 

163 Ethanol Brazil's cleaner renewable fuel. São Paulo, AIAA/Sopral, 1992, p. 5. 

      A fotossíntese da energia. Rei da Estrada, ano XII, 1994, n
o
 56, p. 6. 

164 Agroindústria canavieira: um perfil.  São Paulo, COPERSUCAR, 1990, p. 28. 
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 Consideremos, como exemplo, um ano base como referência e admitamos que nesse 

ano 1 milhão de toneladas de açúcar sejam direcionada à produção de 0,62 billhão de litros de 

álcool, ou que 0,62 bilhão de litros de álcool sejam direcionados à produção de 1 milhão de 

toneladas de açúcar. Admitindo que o álcool substitui a gasolina em um relação de 1,25 : 1, a 

exportação da gasolina, substituída por álcool, representaria o equivalente a 3,12 (resultado de 

496/159) milhões de barris vezes o preço do barril da gasolina no mercado internacional.  

 Se estivéssemos nos referindo ao ano de 1980, quando o preço do barril da gasolina165 

era de US$ 42,05, o adicional de receita seria da ordem de US$ 131,2 milhões de dólares. Se,  

entretanto, o País pudesse exportar diretamente álcool a um preço médio de US$ 60 por barril, 

então a receita seria da ordem de US$ 234 milhões.  Por fim, outra alternativa seria exportar o 

equivalente em açúcar. Se 1 milhão de toneladas fossem exportadas, ao preço da época,  

aproximadamente US$ 400, então a receita seria de cerca de US$ 400 milhões.   

 O que precede evidencia nitidamente  a versatilidade do sistema de produção de álcool 

e açúcar,  o que  possibilita papel regular de estoque, tanto do açúcar em relação ao álcool, 

como do álcool em relação ao açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.8 Perspectivas e projeções 

 

 É procedente conjecturarmos que o álcool continuará a ser usado  como combustível e 

conquistará mercados de outros países. A expansão da  alcoolquímica, que vem ocorrendo 

lentamente, também deverá pressionar o aumento da produção.  

 Uma  possibilidade  estudada,  e em via de execução, refere-se à redução de custos e 

aumento de produtividade através da expansão do período da safra dos atuais 180 dias para 210 

                                                                                                                                                                                                      

      Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 19. 
165 Nastari, P. M.  Investimento e Poupança de divisas com o Proálcool.  Grupo de Assessoria da Comissão para Reexame 

da Matriz Energética, 1990,  p. 4. 
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ou 240 dias. A expectativa é de que essa mudança possa permitir um acréscimo de 15 a 30% na 

produção sem investimentos no setor. 

 A Comissão Nacional de Energia previu que em 1995 a produção média no País seria 

de 6.936 a 7.711 litros de álcool por hectare cultivado, considerando 120 a 140 kg de açúcar 

redutores totais, respectivamente. Especialmente em São Paulo, onde há o maior volume de 

produção do País, esses números poderiam então facilmente atingir 7.630 a 8.900 litros por 

hectare cultivado para teores médios de 120 a 140 kg de açúcar por tonelada de cana. 

 

Colheita mecanizada 

 

 As queimadas de canaviais, constituem uma prática ainda muito comum durante o ciclo 

da cana, próximo à colheita. Pelo menos no Estado de São Paulo, as queimadas na zona rural 

são autorizadas (somente) para produtores de algodão e de cana-de-açúcar. Qualquer queimada 

precisa ser notificada com antecedência de 48 horas. As usinas e destilarias costumam enviar 

às autoridades um cronograma de queimadas nas lavouras. 

 Essa prática vem sendo intensamente criticada pela sociedade em geral; particularmente 

nas cidades que são muito atingidas por fuligens da palha queimada e do canavial, há 

constantes reclamações nos órgãos governamentais locais. 

 Como veremos adiante, as implicações ambientais decorrentes dessas queimadas 

abrangem um elenco variado, no qual a fuligem é apenas uma delas. 

 Ao que tudo indica, parece que as pressões da sociedade têm surtido efeito. Há vários 

estudos em andamento que visam evitar gradativamente a prática das queimadas; a perspectiva 

é de que por volta do ano 2000 boa parte das colheitas seja feita através de prática não 

poluidora. Essa prática, de colheita mecanizada da cana crua, já é uma realidade em países 

como Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Cuba, China  e  Argentina. 

 Além do aspecto estritamente ambiental, há evidências de vantagens que devem ser 

consideradas para que essa prática seja definitivamente abolida. Entre elas destacam-se: 

a)  a possibilidade de se usar palhas -restos da culturas em geral- para cobertura do solo deve 

contribuir para se evitar erosão, pois protege o solo contra a ação direta dos ventos e chuvas; 

b) minimiza o desenvolvimento de ervas daninhas  e a necessidade de se utilizar herbicidas;  

c)  a biodegradação natural da palha (matéria orgânica) fornece substâncias agregantes ao solo, 

contribuindo para o equilíbrio da biotextura, além de aumentar a capacidade de troca de 

cátions (CTC) e também reforça o efeito tampão; 

d) não elimina boa parte dos microorganismos do solo; e 

e)  não causa rachadura do colmo e, assim, evita perdas de suco. 
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 ABRAMO FILHO et alii166 relatam resultados experimentais em área piloto de estudo, 

na qual visam avaliar a ação de possíveis resíduos deixados por uma colheitadeira; parâmetros 

como altura da cobertura morta, volume e quantidade de palha, porcentagem de bainha junto à 

palha, restos de colmos, teor de matéria orgânica, pH da palha e análise de constituintes 

lignocelulósicos da palha foram objeto de monitoramento de alguns testes. Observaram que: 

a)  a temperatura do solo era de aproximadamente 5oC menor que a temperatura ambiente e 

também menor que a temperatura do solo desnudo, isto para uma camada de palha de 8 a 10 

cm de altura; 

b) a palha deixada permite uma melhor manutenção da umidade do solo; 

c)  pode retardar a brotação da soqueira; 

d) permite controle de grande parte de plantas invasoras; e 

e) contribui para incrementar o teor de matéria orgânica no solo. 

 É bom relembrar que, devido à facilidade de deterioração da cana queimada,  após o 

corte direto, ela não pode ser armazenada por um período superior a 48 horas. Caso tal prazo 

de armazenamento seja ultrapassado, podem ocorrer modificações na cana, sendo as principais: 

o ressecamento do colmo (perda de peso, aumento do teor de fibra e Brix), inversão da 

sacarose em glicose e frutose, (reduz o valor do caldo para a fabricação de açúcar); ocorre 

também o desenvolvimento de microorganismos entre os quais, a Leuconostoc, produtora da 

invertase, que converte a sacarose em glicose e frutose. Isso exige que o processo de corte 

esteja “sincronizado” com o processo industrial167. 

 Entre os prováveis efeitos negativos168 resultantes da inclusão das pontas no 

processamento da cana, é preciso destacar que um maior teor de fibra reduz a eficiência de 

extração pelas moendas. Certamente, o açúcar produzido a partir da cana com ponta teria sua 

qualidade afetada pelo teor de cinzas; já no caso do álcool, a maior quantidade de elementos 

minerais deve beneficiar a fermentação. 

 Com base principalmente na experiência de outros países sabe-se que o sistema 

mecânico de colheita, que realiza o corte simultâneo do colmo no pé, rente ao solo, e na ponta, 

é exigente: terrenos pouco inclinados, a variedade de cana utilizada deve apresentar colmos 

erectos, com altura uniforme, e a largura entre as carreiras não pode ser muito estreita, algo em 

                                                           
166 Filho, J. A. et alii.  Álcool e Açúcar, ano 13, 1993,  n

o
 67,  p. 23 - 25.  

167 Cesar, M. A. A.  e   Silva, F. D. da.  A cana-de-açúcar como matéria prima para a indústria sucroalcooleira. 

Piracicaba, Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, 1994, p. 19. 
168 Para maiores informações sobre diferenças percentuais de Brix, Pol, pureza, açúcares redutores, fibras, cinza, P2O5, 

CaO, MgO, K, pH, Caldo Extraído, Umidade, bagaço entre cana integral, cana queimada e cana não-queimada ver 

Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 127. 
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torno de 1,50 m. Algumas experiências recentes, porém isoladas, no Brasil começam a mudar o 

cenário das queimadas169.  

Um sério problema, a se considerar quando falamos desse tipo de colheita no Brasil, é 

que uma máquina  dessas emprega no máximo dois homens em seu manejo e, em 8 horas de 

trabalho, chega a cortar até 200 toneladas de colmos. Assim, admitindo-se que esse sistema 

venha a ser usado nas usinas, certamente haverá sério problema de desemprego dos chamados 

“bóias-frias”, pois um operário com experiência chega a cortar até 5 toneladas por dia de 8 

horas de trabalho em canaviais queimados, ou seja, uma máquina realiza o trabalho de 

aproximadamente 65 homens.    

 

O Mercosul  e o setor sucro-alcooleiro no Brasil 

 

 Com o advento do Mercado do Cone Sul e o fim de muitas barreiras protecionistas, os 

produtores brasileiros de açúcar e álcool acalentam o sonho de que o setor possa ganhar um 

grande impulso, principalmente porque prevêem que será possível obter expressiva redução de 

custos de produção, o que possibilitará sua difusão como combustível alternativo para os países 

da América do Sul; tais premissas também valem para o açúcar.   

 

IV O ETANOL E O IMPACTO AMBIENTAL    

 

 A diversidade de climas determina períodos de plantio e de colheitas distintos para as 

diversas regiões. Em São Paulo, predomina a cana de um ano e meio; plantada de outubro a 

março e colhida pela primeira vez um ano e meio depois, de maio a outubro; nos três anos 

seguintes a colheita é anual nesses mesmos meses. Também existe a cana de um ano, plantada 

de maio a outubro e colhida pela primeira vez um ano depois. No Nordeste, o plantio da cana 

ocorre entre julho e novembro, e a colheita, de dezembro a maio. Independentemente das 

diferenças quanto ao cultivo da cana-de-açúcar, o processo de produção e uso do etanol como 

combustível têm implicações ambientais, que passamos a analisar.  

IV.1 No solo 

 

  De  um  modo  geral  os  solos  das  usinas  estão  sujeitos  a  fortes compactações 

devido ao intenso tráfego de caminhões, tratores de grande potência e a utilização de 

implementos agrícolas pesados utilizados nas operações de cultivo e de adubação dos terrenos. 

                                                           
169 Usina de cana lucra com prática ecológica. O Estado de São Paulo, 13/03/96. 
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  Compactação é a formação de uma camada dura na superfície do solo que impede a 

infiltração da água, o que acaba por provocar uma erosão laminar que arrasta as partículas do solo 

para os leitos dos rios; esse carreamento ocorre basicamente devido a inexistência de cobertura 

vegetal. Por essa razão, dificilmente se consegue a reposição homogênea dos cerca170 de 15 

milhões de litros de água por hectare, que são consumidos durante um ciclo vegetativo da cana. 

  O solo e a micro-fauna, quando não são compactados ou arrastados pela erosão, 

acabam sendo “torrados” pelo sol, em nosso clima tropical, por superexposição ou pelas 

queimadas intencionais dos canaviais, feitas pelas usinas. 

   

IV.2 Durante as queimadas dos canaviais 

 

Além do desperdício que as queimadas trazem, há fortes indícios  (concentração de 

material particulado e possivelmente níveis de ozônio acima do normal), de que a prática de 

queimadas mesmo em lugares distantes, possa afetar a qualidade do ar em centros urbanos. Em 

relação ao solo171, a queima da cana certamente deve implicar em perdas dos nutrientes mais 

voláteis, como o nitrogênio e enxofre172.   

 A iniciativa de queimadas intencionais é justificada com base em que:  

a)  o interesse maior recai sobre o colmo da cana, onde se encontra maior porcentagem de 

sacarose. Os teores de açúcares presentes nas outras partes da cana são relativamente baixos 

e não estimulam o processamento; 

b) para que haja maior rendimento da produção/dia na operação do corte da cana realizado 

manualmente pelos bóias-frias; 

c)  porque, de outra forma, os custos com transporte do campo até a usina seriam muito 

elevados, devido à alta densidade da massa verde; 

d) as impurezas existentes nas folhas e pontas representam riscos de contaminação do mosto; e 

e)  o processamento dessa massa verde pode representar sobrecarga e desgaste das moendas 

que, na maioria das usinas, estão dimensionadas para trabalhar com baixos teores de fibras 

por tonelada. 

 Mesmo sobre a óptica dos custos, esta prática é muito controversa. Isto porque, por 

exemplo, ao deixar de incorporar a matéria orgânica fornecida pelas palhas da cana, há a 

necessidade de se recorrer aos “adubos verdes” nas épocas de reforma.   

                                                           
170 Ranzani, G.  Solos para cana-de-açúcar. São Paulo,  Peri, 1964,  p. 119.  (in Gomes, F. P., et alii. Cultura e adubação 

da cana-de-açúcar.  São Paulo,  Peri,  1964, p. 368.). 
171 O tempo de exposição da cana ao fogo dura cerca de 3 minutos, quando então a temperatura do solo chega a atingir 

300
o
C, caindo para 40

o
C a 1 cm de profundidade.  

172 Malavolta, E.  e  Haag, H. P.  Nutrição e Adubação. São Paulo,  Peri,  1964, p. 238. (in  Idem,Ibidem). 
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 Por outro lado, algumas estimativas173 revelam que, para boas variedades, as folhas e 

os ponteiros perdidos nos canaviais, chegam a representar 30% da cana, que literalmente são 

desperdiçados, algo em torno de 12 t/ha de matéria seca. Essa percentagem varia muito e para 

alguns casos representa 8%.  Se admitirmos que as folhas e os ponteiros perfaçam 15% da 

massa de cana e que sejam totalmente perdidos, e considerando por exemplo a safra de 1991, 

quando a produção de cana foi de 260.839.000 toneladas, concluímos que cerca de 39.125.000 

toneladas de massa verde foram desperdiçadas. Se aproveitadas, poderiam ter incrementado em 

11.700.000 toneladas de bagaço, com 50% de umidade. Como 1 tEP  4,4 toneladas174 de 

bagaço, o desperdício foi de 2.659.000 tEP. 

 

IV.3 No processo industrial de produção 

 

IV.3.A  As águas de lavagens das canas 

 

  Pelos fluxogramas apresentados nas figuras 4 e 5 notamos que o volume de água 

utilizado na lavagem da cana é  elevado, varia entre 5 m
3
/t  e 15 m

3
/t, sendo 8 m

3
/t de cana um 

valor médio bem representativo. A necessidade de tal volume para uma boa lavagem se 

justifica porque minimiza o desgate dos equipamentos e porque, no processo de fabricação do 

álcool,  aumenta o rendimento da fermentação, enquanto no processo de fabricação do açúcar, 

aumenta a velocidade de cristalização da sacarose e, portanto, diminui o  tempo de cozimento, 

além de influenciar diretamente na qualidade do açúcar final175.  A principal característica 

dessa água é a alta DBO, em torno de 200 mg/L.  

 Para termos melhor idéia das implicações ambientais decorrentes de um possível 

descarte “in natura” dessa água, consideremos como índices médios aceitáveis os valores 

DBOÁguas =0,2g/L  a DBOHabitante = 54g/dia. Assim, cada 8 m
3
 dessa água descartada (1 tonelada 

de cana) equivale à produção de 30 habitantes/dia. Se considerarmos o ano de 91, quando a 

produção de cana alcançou 260.839.000 toneladas, concluiremos que o potencial poluidor 

associado equivale ao de uma população176 de 21.500.000 de habitantes/ano.  

                                                           
173 Ramalho Filho, R. e Vasconcelos, J. N. de. Ecologia e Desenvolvimento: Do  Proálcool  à  Valorização  Integral  da 

Cana-de-Açúcar em Alagoas.  Rio de Janeiro, APED, 1992,  p.  240. 
174 Tonelada Equivalente de Petróleo 
175 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 64. 

176 
                                     1                             [L]         1 [hab]              [g] 
260.839.000 [T]  x ─────── x   8.000  ───  x   ─────   x  0,2 ───      21.468.231 
                                 360 [dias]                   [T]       54  [g]                [L] 
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 É importante salientar, entretanto, que, normalmente, a água de lavagem é usada em 

circuito fechado, sendo renovada só quando já está muito contaminada; então é levada para 

lagoas de decantação e, com a vinhaça, utilizada na  fertirrigação177.  

 

IV.3.B  Vinhoto 

 

   Um subproduto da produção do álcool etílico é o vinhoto, também conhecido como 

vinhaça, restilo, calda, garapão ou tiborna178. O vinhoto, que por muito tempo foi considerado 

um subproduto polêmico, é o material que resta após separar-se por destilação (fracionada) o 

etanol do mosto fermentado. É  uma suspensão aquosa de sólidos orgânicos e minerais, que 

contém componentes do vinho não arrastados na etapa de destilação, além de quantidades 

residuais de açúcar, álcool e compostos voláteis mais pesados. Tem características muito 

diferentes, dependendo de sua origem, matéria-prima e também do tipo de destilador utilizado. 

Para exemplificar, a tabela 13 mostra as características do vinhoto resultante da cana-de-

açúcar, do melaço e mistos.  

 Quanto à composição  química, ela também  é significativamente variável, dependendo 

principalmente da composição do vinho (mosto fermentado) submetido à destilação; também 

se  relaciona a outros fatores, tais como: natureza e composição da matéria-prima, sistema de 

preparo do mosto, método de fermentação e sistema de condução da fermentação alcóolica, 

raça da levedura utilizada, tipo do aparelho destilador, maneira de destilação e tipo de 

flegma179 preparado. Algumas dessas diferenças também estão ilustradas na tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: características do vinhoto resultante de mostos de melaço, de caldo de cana e de 

mostos mistos, de caldo e melaço180. 

Parâmetro Melaço Caldo Misto 

                                                           
177 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 695. 
178 Prata, F. da  C.  (1983), Op. cit., p. 52. 
179 Produto que se obtém numa primeira destilação do suco fermentadado de cana e de frutos e que ainda contém diversas 

impurezas. 
180 Craveiro, A. M.  Avaliação do vinhoto como substituto do óleo diesel e outros usos. São Paulo, SOPRAL, 1985,  p. 7. 

Ver também:  1)  Barra, M. E., Ibidem,  p. 17 - 28.  2)  Silveira, A. M., Ibidem,  p. 29 - 44.  3)  Ribeiro, I. de S., Ibidem, p. 45 - 

66. 

4)  Gomes, I. C., Ibidem, 67 - 76.    5) Hassuda, S.  Impactos da  infiltração  da  vinhaça  de  cana  no  aquífero Bauru.. São 

Paulo (USP-SP),  Dissertação de mestrado, 1989,  p. 37. 

[MdCP2] Comentário:  
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pH                                                   

Temperatura 

4,2 - 5,0 

80 - 100 

3,7 - 4,6 

80 - 100 

4,4 - 4,6 

80 - 100 

DBO (mg/L O2)   [1] 

DQO (mg/L O2)   [2] 

Sólidos totais (mg/L) 

Sólidos voláteis (mg/L) 

Sólidos fixos (mg/L) 

25.000 

65.000 

81.500 

60.000 

21.500 

6.000 - 16.500 

15.000-33.000 

23.700 

20.000 

3.700 

19.800 

45.000 

52.700 

40.000 

12.700 

Nitrogênio (mg/L N) 

Fósforo (mg/L P2O5) 

Potássio (mg/L K2O) 

Cálcio (mg/L CaO) 

Magnésio (mg/L MgO) 

Sulfato (mg/L SO4
--) 

Carbono (mg/L C) 

Relação C/N 

Matéria Orgânica (mg/L) 

Substâncias redutoras (mg/L) 

 

450 - 1.600 

100 - 290 

3.740 - 7.830 

450 - 5.180 

420 - 1.520 

6.400 

11.200 - 22.900 

16 - 16,27 

63.400 

9.500 

 

150 - 700 

10 - 210 

1.200 - 2.100 

130 - 1.540 

200- 490 

600 - 760 

5.700 - 13.400 

19,7 - 21,07 

19.500 

7.900 

 

480 - 710 

9 - 200 

3.340 - 4.600 

1.330 - 4.570 

580 - 700 

3.700 - 3.730 

8.700 - 12.100 

16,4 - 16,43 

38.000 

8.300 

 

[1] DBO = Demanda Bioquímica de Oxigênio 

[2] DQO = Demanda Química de Oxigênio 

Fonte: CETESB 

 

  É importante ressaltar que a tendência de aumento de produção do álcool está baseado 

em processos que partem do mosto misto (destilarias anexas - mosto do melaço é diluído com o 

da caldo) ou do mosto de caldo (autônomas - fabricação do álcool), em detrimento do álcool 

produzido exclusivamente a partir do mosto de melaço (fabricação do açúcar). 

  Observa-se que o principal constituinte da vinhaça é a matéria orgânica, com destaque 

para os elementos minerais potássio e cálcio; entre os micronutrientes descritos, o ferro 

freqüentemente aparece em concentrações elevadas, enquanto o fósforo em baixas. Chama 

também a atenção a concentração de sulfatos nessas vinhaças: pode ser considerada alta - no 

caso do melaço pode chegar a 7 g/L. Esses níveis implicam dificuldade no processo por 

biodigestão, já que podem gerar sulfetos, que freqüentemente são tóxicos às bactérias que 

produzem metano; além disso produzem um mau cheiro característico.  

 É comum ler e ouvir sobre a inviabilidade econômica de alguns tratamentos da vinhaça. 

De fato, não podemos esperar uma solução que seja definitiva e única para todas as usinas, mas 

sim soluções alternativas que devem ser consideradas adequadamente com as suas  

peculiaridades e a situação econômica. Entre muitas alternativas que visam à utilização da 

vinhaça estão o emprego direto no solo, como fertilizante - prática comum nas usinas; um  
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tratamento adequado que diminua a acidez e a DBO, possibilita transformá-la em uma matéria-

prima para a produção de: 

- proteínas, através de microorganismos;  

- metano, biodigestão do vinhoto; 

- fertilizantes e ração animal (concentração do vinhoto); e 

- sais minerais (principalmente de potássio - através da incineração do vinhoto). 

  O vinhoto não é de fato considerado tóxico. Ocorre, entretanto, que, devido à sua 

acidez (pH = 4,5), elevada temperatura em que se encontra e às altas Demandas Bioquímica e 

Química de Oxigênio, o vinhoto não pode ser diretamente descartado em sorvedouros líquidos. 

O lançamento desse efluente em rios, riachos e ribeirões foi por algum tempo uma prática 

comum em muitas usinas; mas, como vimos na introdução, a partir de setembro de 1980 o 

governo passou a exigir que os projetos incluíssem sistemas de beneficiamento e 

aproveitamento da vinhaça. 

 

Fertirrigação  

 

 A aplicação da vinhaça como fertilizante não implica custo elevado, que não seja aquele 

relacionado com a energia necessária para transportá-lo. A compensação advém do fato de que há 

uma correspondente economia de fertilizantes químicos, especialmente os de potássio. Em solos 

com baixo teor de húmus, a matéria orgânica coloidal e a presença de ácidos orgânicos 

possibilitam o aumento da população microbiana do solo. Segundo consta em referências181 e 

relatos de produtores, o rendimento agrícola aumentou em relação à adubação química, bem 

como em relação ao terreno não adubado; nesse caso  o incremento chegou a ser da ordem de 

25%.  

 A disposição da vinhaça “in natura” deve considerar alguns aspectos básicos dos solos 

que irão recebê-la. A taxa de aplicação dependerá principalmente da maior ou menor 

quantidade de  matéria orgânica e de nutrientes presentes, uma vez que a aplicação do resíduo 

resultará em acréscimo de matéria orgânica e de alguns nutrientes. Admitindo como referência 

os rendimentos da Região Centro-Sul,  portanto limites superiores da produção brasileira, 1 ha 

produz cerca de 65.000 litros de vinhoto. Assim, seria recomendável devolver ao solo no 

máximo 65.000 litros/hectare, o que, teoricamente, corresponderia devolver ao solo o que lhe 

foi retirado.  

 Em relação aos efeitos que possa provocar nos solos, observa-se que, apesar do caráter 

ácido das vinhaças, sua aplicação em solos gera um efeito contrário. Isso se deve ao fato de 

                                                           
181 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 189. 

     Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p.  695. 
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que, ao ser incorporada no solo, a matéria orgânica se decompõe, desencadeando a formação 

de consideráveis quantidades de bases trocáveis - há um aumento da capacidade de troca de 

cátions do solo. Por essa razão é recomendável a sua aplicação para corrigir a acidez do solo, 

mas  deve-se avaliar com cautela qual a quantidade de vinhoto que se adiciona, já que o pH do 

solo pode se elevar facilmente a níveis bem altos, até tornar-se alcalino182. Há evidências183 de 

que algumas propriedades físicas do solo, como a capacidade de retenção de água e porosidade 

são também melhoradas. 

 HASSUDA184, analisando a qualidade de águas subterrâneas localizadas em sítios onde 

a vinhaça foi despejada por algum tempo, constatou que elas foram contaminadas 

principalmente por amônia, magnésio, alumínio, ferro, manganês, cloreto e matéria orgânica  

e que zonas não saturadas  também foram atingidas por componentes da vinhaça. 

 

Digestão anaeróbica da vinhaça 

 

 Entre as outras alternativas de interesse para a destinação da vinhaça, a possibilidade de 

se proceder à fermentação anaeróbica, em biodigestores, para a produção de metano é muito 

atrativa. Esse processo produz uma lama residual com alta concentração de nutrientes, com 

significativa redução da DBO, de até 95%,  pH mais elevado (de 4 para cerca de 7) em relação 

à vinhaça original e, pelo fato de ainda conter uma apreciável percentagem de matéria 

orgânica, pode ser utilizada eficazmente para adubar os solos.  

 O interesse também se justifica porque melhorará o balanço energético das usinas, 

posto que, de um lado ocorre a produção de biogás, com uma porcentagem de metano da ordem 

de 60 a 65%, que pode substituir o óleo Diesel em muitas aplicações (em veículos, geração de 

vapor para a destilaria) e, de outro, porque o transporte da vinhaça, se concentrada, implica a 

economia com combustível para transportá-la. 

 As principais desvantagens da biodigestão anaeróbica da vinhaça, que ainda persistem e 

que explicam um certo desisteresse por esse processo, estão associadas ao tempo de partida do 

processo, que é relativamente elevado, e à exigência de um monitoramento analítico e 

operacional criterioso. Já a principal desvantagem do processo reside nos custos operacionais, 

considerados elevados, devido à necessidade de instalar sistemas de controle constante do 

processo. 

 

                                                           
182 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 190. 

      Prata, F. da  C.  (1983), Op. cit., p. 35 - 37. 
183 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 696. 
184 Hassuda, S.  (1989), Op. cit.,  p. 82 - 85. 
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Fermentação aeróbica da vinhaça185 
 

 A vinhaça também pode ser utilizada como substrato para o crescimento microbiano 

através da fermentação aeróbica. Essa aplicação tem se mostrado interessante para a produção 

de proteína, empregada como complemento na formulação de rações animais, isto porque   

possui elevado  teor de proteínas, sob forma mais assimilável pelo organismo animal, maior do 

que a de origem vegetal “in natura”. 

 A maior vantagem de se produzir proteína por esse processo fermentativo está na 

velocidade de desenvolvimento da biomassa, superior às de fontes convencionais de proteína 

através de ciclos agrícolas e também pelo fato de essa produção independer de condições 

climatológicas adversas e não estar sujeita à sazonalidade. 

 Outras vantagens adicionais resultantes desse processo são a sensível redução da DBO, 

que pode chegar a 90%, e ainda o fato de que o efluente líquido desse processo (vinhaça 

tratada) contém cerca de 10% de matéria orgânica original e também pode ser utilizada na 

irrigação da lavoura. 

 

IV.4 No ambiente de trabalho186 

 

 O etanol é uma substância cuja toxicidade é considerada moderadamente baixa; a  

manifestação mais conhecida, resultante de inalações, refere-se à depressão do sistema nervoso 

central. Não encontramos na literatura evidências experimentais de que a exposição repetida a 

vapores provoque cirrose no fígado, problema encontrado em algumas pessoas que ingerem 

freqüentemente bebidas alcoólicas. Diferentemente dos combustíveis derivados do petróleo, 

que, devido à presença de hidrocarbonetos aromáticos, apresentam potencial mutagênico e até 

carcinogênico, o etanol mostra-se inofensivo nesse aspecto. 

  Na maioria dos países adota-se para vapores de etanol o Limite de Tolerância 

Ocupacional de 1000 ppm, valor considerado elevado. Algumas medições realizadas pela 

CETESB187 na atmosfera de São Paulo e no interior do túnel Nove de Julho mostraram níveis 

de etanol abaixo de 2,3 ppm. 

  Embora, o etanol apresente baixo grau de toxicidade, o mesmo não se pode dizer do 

metanol188 (200 ppm LT)  ou de alguns hidrocarbonetos encontrados na gasolina, como o 

Tolueno e o Xileno (100 ppm LT), ou benzeno (0,1 ppm LT) que, reconhecidamente, também 

                                                           
185 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 708 - 713. 
186 Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, AIAA/Sopral, 06/92,  p. 11 - 12. 
187 Alonso, C.D  et alii.  Medições de álcoois e aldeídos na atmosfera de São Paulo. São Paulo, CETESB, 1990.  
188 Mais detalhes, ver apêndice G 
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são cancerígenos. A toxicidade de misturas gasolina-etanol não é muito bem conhecida, a não 

ser por indícios de que, em contato com a pele, ocorra uma maior absorção do etanol em 

comparação com a verificada por ocasião de contato com o etanol puro. 

 O etanol bem como as misturas com a gasolina têm sido armazenados em tanques 

fechados e mantidos à temperatura ambiente, sem necessidade de atmosferas inertes no tanque. 

Os riscos associados à eletricidade estática são menores com o etanol do que com a gasolina ou 

mesmo com o Diesel. Conseqüentemente o risco de ignição acidental  é reduzido. 

 

Os vazamentos e os impactos em ecossistemas aquáticos e terrestres 

 

 Pelo fato de o etanol ser miscível com água, em qualquer proporção, e também ser 

facilmente degradável nesse meio, os impactos ambientais de vazamentos ou derramamentos 

de etanol são considerados de menor gravidade que os causados por petróleo, óleo Diesel ou 

gasolina.  

 O impacto de um grande derramamento de etanol pode ser considerado como de curta 

duração, já que a presença de concentrações consideradas elevadas de etanol na água ocorre 

num período estimado em horas. Por essa razão, na ocorrência de contaminação dos recursos 

de água potável, como em alguns casos de acidente com caminhões transportadores de 

combustível, recomenda-se a proibição para consumo desta água por um prazo de um à dois 

dias, se a contaminação for considerada pequena; no caso de contaminação em larga escala, a 

diluição e a biodegradação do etanol podem ser aceleradas através de processos de aeração da 

água ou através do uso de bactérias não patogênicas, como os pseudomanas fluorescens, que 

metabolizam o etanol.  Já uma contaminação por petróleo pode ter conseqüências muito mais 

sérias, a ponto de até poder comprometer seriamente o equilíbrio vital do reservatório atingido.  

  Quanto aos efeitos decorrentes de possíveis derramamentos de etanol em sistemas 

terrestres, o impacto é sensivelmente menor do que se for provocado pelo petróleo ou por seus 

derivados. O processo de revegetação e recolonização de animais e insetos ocorre muito mais 

rapidamente no caso de contaminação por etanol (algumas semanas), ao contrário de 

ocorrências com hidrocarbonetos. 

 

 

IV.5 A combustão e a qualidade do ar 

 

 O Brasil ainda é o único País do mundo que usa o etanol em macroescala como 

combustível alternativo para a substituição da gasolina. 
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 Ecologicamente, o Proálcool tem sido muito defendido porque a substituição da 

gasolina pelo etanol trouxe algumas melhorias na qualidade do ar: baixou as emissões de 

monóxido de carbono em cerca de 35%, reduziu as emissões de chumbo, as emissões de 

compostos sulfurados e também de hidrocarbonetos em geral189. A tabela 14 abaixo mostra 

como evoluiu a qualidade dos veículos quanto às emissões de monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e aldeídos.  
 
Tabela 14: comparações das emissões de veículos a álcool e a gasolina em gramas por 

quilômetro (g/km). 

ANO COMPOSTOS 

 CO HC NOx  CHO 

 Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina Álcool Gasolina 

pré-80 NC 54,0 NC 4,7 NC 1,2 NC 0,050 
80-83 13,0 33,0 1,6 3,0 1,0 1,4 0,160 0,050 
84-85 16,9 28,0 1,6 2,4 1,2 1,6 0,180 0,050 
86-87 16,0 22,0 1,6 2,0 1,8 1,9 0,110 0,040 

88 13,3 18,5 1,7 1,7 1,4 1,8 0,110 0,040 
89 12,8 15,2 1,6 1,6 1,1 1,6 0,110 0,040 
90 10,8 13,3 1,3 1,4 1,2 1,4 0,110 0,040 
91 8,4 11,5 1,1 1,3 1,0 1,3 0,110 0,040 
92 3,64 6,22 0,59 0,56 0,54 0,63 0,035 0,013 

   94(*) 4,43 4,90 0,63 0,44 0,55 0,62 0,042 0,015 

Efeitos Afecção do sistema 

transportador de 

oxigênio 

Dor de cabeça, mal 

estar, torpor. Precursor    

de poluentes fitotóxicos 

Irritação das vias 

respiratórias 

 

Câncer, irritação dos 

olhos e das vias 

respiratórias 

*médias de certificação de 360 configurações até Março/94  

Fonte:  CETESB  in  boletim  DATAGRO, n
o
 10, 1994, p. 7. Adaptação pessoal 

 

 Devido ao caráter altamente tóxico do CO, a significativa redução dos níveis de  

emissão é um importante indicador para avaliar o impacto positivo na qualidade do ar. Com 

base nas tabelas  13 e 30, concluímos190 que em 1992, devido apenas à  comercialização de 

195.546 veículos a etanol, o Brasil conseguiu evitar a emissão de aproximadamente 7.567,6 

toneladas de CO. Um estudo que utiliza a metodologia da CETESB191  para estimar a emissão 

total de poluentes pelos veículos em uso, e que considera que a frota total de veículos a 

                                                           
189 Recentemente   [Santos, T. M. C. de O.  Influência  do  álcool anidro sintético na qualidade da gasolina e  das 

emissões veiculares. São Paulo, USP/IEE, 1996,  p. 101 - 114. In: Fernandes, E. S. L. e Coelho, S. T.  coord.  Perspectivas 

do álcool combustível no Brasil. São Paulo,  USP/IEE, 1996,  166p.)]    foi apresentado algumas inferências preliminares 

de uma pesquisa realizada pela Petrobrás para avaliar a adequação do uso de álcool anidro sintético que freqüentemente 

vem sendo importado:  a Petrobrás, por meio do seu Centro de Pesquisas, realizou testes com o álcool anidro sintético em 

quatro veículos considerados representativos de mercado, posicionando-se contrária à utilização desse álcool até a 

conclusão do estudo. Os resultados obtidos, tanto em relação às emissões veiculares quanto em relação à corrosividade, 

demonstram a necessidade de uma discussão mais aprofundada quanto à utilização do álcool anidro sintético, uma vez 

que o aumento das emissões de monóxido de carbono pode agravar os níveis de concentração desse poluente nos centros 

urbanos e a alta corrosividade do produto pode significar prejuízo para os proprietários de veículos a gasolina.  
190 (6,22 - 3,64) (g/km) x 195.546 (carros a etanol vendidos no ano de 1992) x 15.000 (km/ano) = 7.567,6 toneladas/ano.  
191 Essa metodologia leva em consideração a composição da frota de acordo com a relação entre a idade, a quilometragem 

percorrida e o fator de emissão de cada classe de veículos. Portanto, esse fator de emissão contempla a variação quantitativa 
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gasolina em 1978 era de 1.829.000 na Região Metropolitana de São Paulo, concluiu192 que em 

1989, quando a frota era de 2.233.000 (49% a etanol) a emissão estimada de CO foi 

aproximadamente 55% mais baixa que aquela observada em 1978. 

 Quanto aos níveis de chumbo, vale destacar que a diminuição193 de sua concentração 

na atmosfera entre 1978 e 1987, como ilustra a figura 14, não se justifica em função do 

desenvolvimento do automóvel a álcool, mas sim devido à substituição do chumbo-tetra-etila 

pelo etanol.  

 

Figura 14: médias trimestrais de chumbo na Região Metropolitana de São Paulo 

Fonte: Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, AIAA/SOPRAL, 06/92, p. 18. 

 Paralelamente a essas melhorias, o etanol acabou por provocar um aumento nos níveis 

atmosféricos de álcoois-combustíveis não queimados: metanol e etanol; e de aldeídos -

formaldeído e acetaldeído. Algumas medições apontam para uma emissão de cerca de 5,5 

vezes mais aldeídos pelos carros a álcool do que a emissão dos carros a gasolina. 

                                                                                                                                                                                                      

que ocorre devido ao envelhecimento do veículo. Ver: A CNI e o Proálcool: reafirmando uma posição perante a nação. 

Jornal do Brasil, 31/10/90. 
192 Nossos cálculos,  feitos com base nas tabela 14, indicam  que em 1989 a emissão total de CO por  km foi:  [(3,64) 

(g/km)  x  (1.094.170)  (carros a etanol)  +  (6,22) (g/km) x 1.138.830 (carros a gasolina)]  =  11.066.301 g/km.  Já  em 

1978 a emissão total de CO foi  =  54 (g/km)  x  1.829.000  (carros a gasolina)  =  98.766.000 g/km.  Portanto, a redução de 

emissão foi  =  87.699.699/98.766.000 (x100)  = 87,7%. É importante ressaltar que nesse cálculo está considerada a 

redução total atualizada de emissão dos veículos a etanol, bem como os movidos a gasolina; consideramos como referência 

de emissão o comportamente dos veículos novos.     
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 Entre os mecanismos propostos que explicam a formação de alguns poluentes (por 

exemplo, PeróxiAcetil Nitrato - PAN) e precursores secundários (por exemplo, HO), a partir 

do etanol, destacamos: 

CH3CH2OH + HO   CH3
CHOH + H2O (principal) [12] 

    CH2CH2OH + H2O (minoritária) [13] 

    CH3CH2O + H2O (minoritária) [14] 

 

  Entre outras espécies, aldeídos podem também ser formados a partir de reações que 

envolvem estes radicais e oxigênio: 

 

CH3
CHOH +  O2  HO2 + CH3CHO  [15]  

 

 CH3CHO     CH3 + CHO [16] 

 
CH3 + CHO + 2O2  CH3O2 + HO2 + CO [17] 

 

 CH3CHO  + OH  CH3CO + H2O [18] 

 

CH3CO + O2  CH3C(O) O2 [19] 

 

CH3C(O) O2 + NO2  CH3C(O)OONO2
 (PAN) [20] 

 

 

  Reduções superiores a 70% foram observadas nas concentrações de aldeídos emitidos 

por veículos nacionais movidos a etanol quando se instalaram catalisadores de Pt/Rh (5/1). 

Entretanto, após cerca de 5.000 km rodados usando este catalisador, as emissões de acetaldeído 

aumentaram acima dos níveis observados antes da instalação do catalisador. 

  Estima-se que as emissões veiculares de formaldeído e acetaldeído para atmosfera na 

região metropolitana de São Paulo sejam superiores a 12 ton/dia194. O etanol também é 

removido da atmosfera através da deposição úmida, vista a sua solubilidade na água e através 

de reação com radicais hidroxila, apresentando um tempo de residência na atmosfera por 

aproximadamente 6 dias195. 

  As concentrações de formaldeído em centros urbanos brasileiros são altas, porém  não 

muito mais altas que aquelas encontradas em outros lugares do mundo. Entretanto, as 

concentrações de acetaldeído são geralmente muito mais altas em nossos centros urbanos. 

                                                                                                                                                                                                      
193 A resolução da CNE  de 22/09/82  regulamentou a fixação de 20% de álcool anidro na mistura (gasolina + etanol). 
194 Miguel,  A. H. Poluição atmosférica urbana no Brasil: uma visão geral. Química Nova, 15 (2): 118 -125, 1992. 
195 Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, AIAA/SOPRAL, 06/92,  p. 17. 

  h 
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  Tanto o formaldeído quanto o acetaldeído são precursores importantes na formação do 

"smog" fotoquímico, além de acelerar a formação de produtos secundários e o aumento das 

concentrações máximas de ozônio.  

  A base de dados disponíveis no Brasil sobre concentrações atmosféricas de 

hidrocarbonetos, álcoois e outros compostos orgânicos gasosos dificulta investigarmos os 

efeitos nos níveis de oxidantes fotoquímicos decorrentes do crescimento da frota de veículos 

movidos a álcool.   

  A recente introdução de uma mistura combustível  composta de etanol: metanol: 

gasolina, na proporção de 60:33:7 (v/v), proporcionou algumas alterações importantes nas 

emissões primárias, como descrito na tabela abaixo: 

  A emissão de aldeídos é principalmente formada por acetaldeídos (85%), formaldeídos 

(14%) e outros aldeídos (1%). 

 

Tabela 15: variação relativa da emissão de poluentes pelo escapamento em função da adição 

de outros combustíveis ao álcool196. 

Poluente Álcool 5% Gasolina 33% Metanol + 7% Gasolina 

CO   100       125                   100 

HC   100       110                     90 

NOx   100       100                   110 

Aldeídos   100       100                     55 

Álcoois   100       100                     80 

HC - hidrocarbonetos          NOx  - óxidos de nitrogênio 

Fonte: Relatório de qualidade do ar no estado de São Paulo, 1990. São Paulo, CETESB, 1991  

citado por  Miguel,  A. H. Poluição atmosférica urbana no Brasil: uma visão geral. Química 

Nova, 15 (2): 123, 1992. 

 

 

  Para se ter uma idéia da ação predatória dos oxidantes fotoquímicos na agricultura, 

basta dizer que estimativas atribuídas às perdas na agricultura e deterioração de materiais, 

causados por oxidantes fotoquímicos atmosféricos só no estado da Califórnia/E.U.A chegam a 

1 bilhão de dólares/ano. O etanol apresenta um potencial de formação de oxidantes menor que 

a maioria dos hidrocarbonetos, como mostra a tabela abaixo. 

 

 

 

Tabela 16: potencial de formação de oxidantes. 

Composto g O3/g composto       Composto g O3/g composto 

                                                           
196 Ver também: Böhm, G. M.  Metanol e a saúde pública. São Paulo, AIAA, 1991, p. 9. 
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propeno 

isopropeno 

formaldeído 

1-buteno 

eteno 

o-xileno 

iso-buteno 

acetaldeído 

tolueno 

6,6 

6,5 

6,2 

6,1 

5,3 

5,2 

4,2 

3,8 

1,9 

      ETBE 

      iso-butano 

      etanol 

      n-hexano 

      MTBE 

      metanol 

      propano 

      metano 

 

1,33 

0,85 

0,79 

0,61 

0,47 

0,40 

0,33 

0,0102 

 

Fonte: Brandberg,  A. , Unregulated Emissions from Engines Fueled with Alcoholis and Other 

Motor Fuels, Proceedings of the IX International Symposium on Alcohol Fuels, Florence, 

November 12-5, 1991  [citado em Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São 

Paulo, AIAA/SOPRAL, 06/92, p. 14.] 

 

 

IV.5.A   A importância da relação ar/combustível 

 

   Um parâmetro muito importante para um rigoroso controle de emissões e o correto 

funcionamento dos motores refere-se à relação estequiométrica ar/combustível  (A/Ces), ou 

seja o número de quilogramas de ar necessário para queimar totalmente um quilograma de 

combustível.  Uma pequena variação nesse parâmetro corresponderá a uma grande variação na 

emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio. 

  Entre combustíveis, a relação A/Ces tem grande importância. Para os hidrocarbonetos 

as relações A/Ces estão muito próximas e, portanto, não influem muito as variações de seus 

teores no combustível. Entretanto, os compostos orgânicos oxigenados têm relações A/Ces 

muito diferentes entre si e daquela dos hidrocarbonetos. Por esta razão, a adição de oxigenados 

à gasolina reduz197 a emissão de CO. 

 

   Define-se a relação ar/combustível relativa de uma combustão como: 

                   (A/C)real para  a  qual,  valores  superiores a 1(unidade) correspondem 

   =  aos  casos  de  excesso  de   ar, e  valores  inferiores  indicam 

         (A/C)estequiométrica excesso  de combustível 

 

   O gráfico198 da figura 15 ilustra o comportamento genérico de um motor quanto à 

emissões de hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio em função de , 

independente do tipo de combustível; ou seja os padrões de emissão são semelhantes quando se 

trabalha com misturas de mesmo , ainda que os combustíveis sejam diferentes. Os valores 

                                                           
197 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 513. 

198 Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, AIAA/SOPRAL, 06/92,  p. 28. 
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absolutos indicados diferem em função de variáveis como carga e rotação do motor, que 

caracterizam os diversos regimes de operação. 

 

 

Figura 15: efeitos da relação Ar/Combustível.  

Fonte: Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável. São Paulo, AIAA/SOPRAL, 

06/92, p. 28. 

 

 

  O parâmetro  pode assumir diferentes valores em função do regime de trabalho e do 

tipo de combustível; neste último aspecto reside uma grande vantagem dos motores a álcool: o 

etanol tem grande tolerância ao excesso de ar, mantendo-se com chama estável até  = 1,35; a 

gasolina tem o seu limite em 1,10. Essa característica, que corresponde ao limite de 

dirigibilidade do veículo, permite a utilização de misturas mais pobres num mesmo limite de 

dirigibilidade e, com isso, reduções significativas de emissões de poluentes, tanto em motores a 

álcool como gasool. 

 

 

 

 

 

IV.5.B  Gasool: uma adequação do uso do etanol 
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  A mistura de etanol na gasolina é conhecida  como  gasool  e,  oficialmente, desde do 

início do Proálcool, passou a ser encarada como mais um combustível brasileiro; desde essa 

época a composição da mistura vem se alterando, como podemos ver pela tabela 17, abaixo. 

Tabela 17: variação percentual da adição de etanol na gasolina no Brasil e em São Paulo 

Ano % volumétrica de etanol na    

 gasolina199   

 Brasil São Paulo  

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983-1986 

1987-1996 

1,1 

3,0 

5,5 

6,2 

2,3 

0,3 

1,9 

2,5 

3,5 

2,9 

1,4 

1,1 

1,2 

4,5 

8,5 

14,2 

16,5 

9,5 

16,2 

20 

22 

2,0 

4,3 

11,1 

13,5 

5,1 

0,4 

4,6 

5,8 

8,6 

7,0 

6,4 

 2,4* 

2,6* 

 10,3* 

 10,3* 

 14,2* 

 16,5* 

 12* 

 18* 

20 

22 

   RODRIGUES afirma que, no qüinqüênio 

1942 - 1946, usamos até 42% de álcool na 

mistura. Essa variação da percentagem de etanol 

na gasolina está associada à variação de preços 

do petróleo e, mais recentemente,  a fortes 

pressões ecológicas para a melhoria da 

qualidade do ar.   

   Com efeito direto sobre toda a frota nacional, 

a mistura gasolina e álcool se configurou para o 

grande público como uma forma estratégica de 

controle da poluição atmosférica.   Tanto que no 

período de 1989-1990, quando houve uma crise 

de abastecimento de etanol, houve também 

grande mobilização popular em São Paulo, 

inclusive com abaixo-assinados, protestanto 

contra a mudança de 22% para 18% de etanol 

adicionado à gasolina.  

*é comum encontrar significativas discrepâncias nestes valores 

 Mais recentemente, a discussão200 sobre o percentual de álcool adicionado à gasolina 

voltou a ocupar grande espaço na mídia. O governo, receoso de que a falta de álcool pudesse 

comprometer o abastecimento da frota e também que não houvesse álcool suficiente para 

compor a mistura determinada pela legislação, aludiu à possibilidade de redução, através de  

medida provisória, do índice de adição de anidro de 22% para 12%; também consta nessa 

medida que o MTBE201 seria adicionado à gasolina. Novamente pressões de vários setores 

organizados da sociedade, parece ter surtido efeito, já que pelo menos até a presente data 

(07/96) essa medida não foi editada. 

Misturas de combustíveis e a relação ar/combustível 

                                                           
199Os dados constantes na tabela diferem entre as fontes consultadas, que foram: 

     Santos, M. H. de C. (1993),  Op. cit.,  p. 322.  

     Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 95. 

     Rodrigues, E. C. Crise Energética. São Paulo, José Olympio, 1975,  p. 113. 

     Penido Filho, P. (1980), Op. cit,  p. 51. 

     Pamplona, C. (1984), Op. cit.,  p. 29. 
200 Safra da cana pode evitar MP da gasolina.  Folha de São Paulo, 17/04/96. 
201 Sigla do composto Éter metil-t-butílico, usualmente conhecido como Metil TercButil Éter 
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 Os valores da relação ar/combustível estequiométrica para o metanol, etanol e para a 

gasolina são respectivamente: 6,4 , 9,0  e  14,7. Desses valores inferimos que a adição de 

álcoois à gasolina  reduza a relação de ar/combustível estequiométrica final, diminuindo assim 

a necessidade de ar.  Embora éteres possam agir de forma análoga, o etanol tem sido  preferido 

por sua miscibilidade.  

  A modificação do combustível dessa maneira -sem se alterarem as características 

básicas do motor, e mantendo-se os valores das relações ar/combustível reais-  permite elevar 

os valores de  para todos os regimes do motor; dessa forma há uma tendência de se reduzirem 

as emissões, especialmente de CO e hidrocarbonetos, mas não de NOx.  

 Outras implicações técnicas ocasionadas no motor a gasolina em decorrência de 

adições de álcool são: 

a)  pequena alteração na potência, apenas 0,5% maior202 e também no torque; 

b) maior consumo em km/L de combustível, cerca de 8%; 

c)  motores que não têm as partes metálicas e as borrachas protegidas sofrerão mais com a 

corrosão; 

d) alteração na curva de destilação da gasolina, que diminui a evaporação de combustível e 

acaba dificultanto a partida do motor a frio; e 

e)  aumento do índice de octanagem. 

 Esta última implicação é de particular interesse e merece destaque. O aumento do 

número de octanagem  (NO) é proporcional; há um aumento do NO quando adicionamos 

etanol à gasolina, porém esse aumento não é linearmente proporcional à adição. A capacidade 

do álcool em aumentar esse índice será tanto maior, quando menor for o NO original da 

gasolina, como ilustra a tabela 18.   

 Motores adaptados para trabalhar com o gasool, devido à elevação do NO, têm 

minimizado inconvenientes de natureza técnica, inclusive do consumo. Mesmo quando a 

percentagem de etanol na gasolina é da ordem de 15%, caso em que ocorre diminuição da 

potência e do torque em motores não adaptados,  o aumento do NO em motores adaptados 

garante significativas vantagens. Um motor otimizado para ser alimentado com gasool 22% 

poderá ter sua potência aumentada em cerca de 9% e provocar uma redução no consumo de 

combustível de  7%, quando comparado com gasolina pura. 

                                                           
202 A potência depende da tonalidade térmica da mistura (t) e do peso específico da mistura () combustível e ar. Para a 

gasolina  t =  2721 kJ/kg  e    = 1,30 x 10
-3

  kg/L;  para o álcool,   t = 2679 kJ/kg  e  = 1,36 x 10
-3

  kg/L.  O rendimento é 

dado: Ne = t x .  Para o gasool  5%  a potência cai  0,02%;  para gasool  15%,  a potência cai 2%.  Para gasool  22%,  a 

potência aumenta  0,65% :  (0,22 x 1,36 x 10
-3

 + 0,78 x 1,30 x 10
-3

)  x  (0,22 x 2679  + 0,78 x 2721) / (2721 x 1,30 x 10
-3

) 

 (1,313 x 2711,7 x 10
-3

) / (2721 x 1,30 x 10
-3

)   3552,3/ 3537,3  1,0065 ou seja  0,65%.  

Ver: Penido Filho, P. (1980), Op. cit,  p. 225, 231 - 232, 242. 
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Tabela 18: variações de octanagem, da densidade e do  poder calorífico inferior da gasolina 

pela adição de álcool anidro. 

Etanol 
(% volume) 

Gasolina 
(% volume) 

Número de octanas 

 (%) 

Densidade a 

20
o
C  

Poder calorífico 

inferior kJ/kg 

 

  Gasolina A Gasolina B (g/mL)  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

72 

74 

76,5 

78,9 

80,3 

82,0 

84,0 

81,0 

81,6 

83,0 

83,2 

84,4 

85,3 

86,0 

0,733 

0,735 

0,737 

0,741 

0,744 

0,746 

0,750 

31.180 

30.680 

30.180 

29.690 

29.190 

28.690 

28.190 

Fontes: Pamplona, C. Proálcool: Impacto em Termos Técnico-Econômicos e Sociais do Programa 

no Brasil. Rio de Janeiro, SOPRAL/MIC/IAA, Terceira edição, 1984, p. 64.   Rodrigues, E. C. 

Crise Energética.  São Paulo,  José Olympio, 1975, p. 112.   Menezes, T. J. B. de. Etanol, o 

cumbustível do Brasil.  São Paulo,  Agronômica Ceres Ltda,  1980, p. 245, 247. 

 

 As gasolinas brasileiras são baseadas na mistura de diferentes frações de petróleo 

obtidas de destilação direta e de processos de “cracking”203. Essas constatações explicam o 

fato de a gasolina ter relativo baixo índice de octanagem e ser fortemente influenciada pela 

percentagem de álcool adicionado, o que não acontece com a gasolina obtida através da 

polimerização catalítica. Este índice, em torno de 73, era corrigido pela adição de chumbo 

tetraetila. 

 ROTSTEIN cita204 um importante estudo realizado pelo professor Sheller, da 

Universidade de Nebraska, que teria concluído que o álcool adicionado à gasolina baixa o 

consumo da mistura em relação à gasolina pura em temperaturas-ambientes inferiores a 20
o
C. 

 

IV.6 O balanço de oxigênio (O2) e carbono (CO2)  

 

 A maioria das tecnologias utilizadas para explorar a energia biomássica são econômicas 

e apresentam balanço energético positivo. Um aspecto importante a se destacar é que, na 

produção de energia pelas biomassas, o CO2 é reciclável pela nova biomassa, ao contrário dos 

combustíveis fósseis. Essa razão é um forte motivo para se buscar viabilizar a substituição dos 

combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. 

 É preciso, porém, distinguir um aspecto importante. As florestas que já atingiram sua 

maturidade, estimada em aproximadamente 15 anos, já não contribuem decisivamente com um 

saldo positivo em relação à produção de oxigênio ou negativo quanto ao dióxido de carbono, 

                                                           
203 Penido Filho, P. (1980), Op. cit,  p. 252, 256. 
204 Rotstein, J. (1985), Op. cit.,  p. 123. 
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isto porque nesses ecossistemas inicia-se e encerra-se um ciclo de produção e consumo  desses 

gases,  que se anulam; este é o caso, por exemplo,  da Floresta Amazônica.  

  No caso da cultura da cana-de-açúcar, não há tempo hábil para que ela atinja a 

maturidade, já que todo ano há o corte, a rebrota e, em alguns casos, o replantio. Assim, nessa 

cultura ocorre um caso típico onde o balanço de oxigênio é positivo e o de dióxido de carbono 

é negativo: durante o crescimento, a cana produz mais oxigênio do que consome, ocorrendo o 

inverso para o CO2.  Podemos dizer que o cultivo da cana-de-açúcar auxilia na melhoria da 

qualidade do ar205. 

 Considerando que o etanol produzido será queimado, o saldo negativo de CO2 obtido 

durante o crescimento da cana será anulado pela emissão do CO2 resultante da combustão.  

Assim,  a contribuição para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera devido ao uso de 

veículos movidos etanol é nula se considerarmos um macrosistema ambiental. Em suma, o CO2  

introduzido na atmosfera pelo uso energético de biomassas é o CO2 que já fazia parte dos 

ciclos biogeoquímicos, em nada perturbando os equilíbrios existentes. No caso de uso de 

combustíveis de origem fóssil, o carbono retirado do subsolo é emitido para atmosfera como 

CO2. Não há possibilidade de ele ser reciclado no processo de geração dos fósseis, 

contribuindo assim para aumentar os níveis de CO2 na atmosfera.  A figura 16 apresentada na 

seqüência ilustra o que foi dito acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                           
205 Castro, M.  Canavial torna o ar mais puro, garante pesquisa. O Estado de São Paulo, 26/06/93. 

RESPIRAÇÃO 
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Figura 16: representação esquemática do ciclo do CO2.  

Fonte: adaptação pessoal baseada em  Tiezzi, E. Tempos históricos, tempos biológicos. A 

Terra ou a morte: os problemas da nova ecologia.  São Paulo, Nobel, 1988,  p. 153. 

 

 

  Para analisar o ciclo do carbono correspondente à cultura e à utilização industrial da 

cana-de-açúcar no Brasil e objetivando quantificar a sua participação no balanço global da 

produção, devemos considerar inicialmente os períodos relativos aos ciclos envolvidos. 

 No Brasil, a cana é uma cultura anual, com uma média de quatro cortes antes do novo 

plantio. Para as partes aéreas (colmo, contendo fibras e sacarose; folhas verdes, folhas secas e 

pontas, ou palmito) o ciclo é basicamente anual. As folhas secas são queimadas antes da colheita; 

as folhas verdes e o palmito são queimados após a colheita no campo, e uma pequena parte fica 

no solo e sofre decomposição mais lenta; a fibra e a medula do colmo resultam no bagaço, que é 

queimado para uso energético, embora uma pequena fração seja usada para rações e papel. A 

sacarose é transformada em açúcar ou álcool; na produção de álcool, parte do carbono é liberada 

como CO2, e o álcool produzido também é consumido geralmente em um ano. 

  As partes subterrâneas (raízes) têm um ciclo mais longo. O conjunto cresce e, durante 

o crescimento, fixa carbono, permanecendo no solo por cerca de 5 anos com certa renovação 

anual; no final são retiradas parcialmente;  parte continua no subsolo, e a parte retirada é 

incorporada na superfície. Portanto, parte da matéria orgânica é (re)incorporada ao solo, 

nO2      +    (CH2O)n   (oxigênio + biomassa)  

 ENERGIA + CO2 + H2O 

FOTOSSÍNTESE 

O2  +  COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS CARBONATOS 
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correspondendo a uma fixação líquida de carbono atmosférico ao longo dos anos. Se quisermos 

computar a contribuição líquida para o teor de CO2 atmosférico, devemos considerar a 

diferença no teor final de carbono no solo antes do cultivo da cana e alguns anos após o início. 

Essas diferenças variam muito em função do tipo de solo e da cultura anteriormente existente. 

Por falta de dados e também por estimar que esta contribuição à atmosfera, de CO2, desta 

matriz, deve ser relativamente pequena, desprezamos no cômputo do balanço de carbono. 

  Os processos agrícolas e industriais que envolvem a produção da cana e açúcar 

utilizam insumos energéticos, como o óleo Diesel e também energia elétrica em operações 

agrícolas. Uma parte dessa energia é de origem fóssil, principalmente o petróleo, e a liberação 

de CO2 deve ser computada no balanço global.  

  Canceladas todas as parcelas de carbono com ciclo anual, podemos resumir os efeitos 

líquidos da participação da agroindústria da cana na produção/consumo de CO2 atmosférico 

como sendo: 

a)  aumento  no  teor  de  carbono  atmosférico  pelo  uso  de  insumos energéticos de origem 

fóssil no processo de  produção de cana, açúcar e álcool e também devido ao aumento das 

distâncias de locomoção (transporte); 

b) redução na taxa de aumento de carbono  atmosférico pela substituição da gasolina por álcool 

(anidro ou hidratado); 

c)  redução na taxa de aumento de carbono atmosférico pela substituição de óleo combustível 

por bagaço, na produção de açúcar e em outros setores industriais; e 

d) redução dos níveis de carbono atmosférico devida à incorporação à cultura da cana. 

Quantificação do carbono evitado 

A) Importância e produção do bagaço 

 É fato que a maioria das usinas de açúcar e álcool, pelo menos do Estado de São Paulo, 

buscam a auto-suficiência em relação às necessidades que têm de suprimento de energia;  

muitas delas mantêm acordos de co-geração com a Companhia Energética do Estado de São 

Paulo (Cesp), para a qual o excedente de energia é vendido. Isso tem sido possível porque cada 

vez mais tem se difundido o uso do bagaço da cana-de-açúcar para a geração de energia. 

 Atualmente, as usinas do Estado de São Paulo já deixam de adquirir 250 megawatts-

hora de energia da Cesp. Dados da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, muitos dos 

quais disponíveis na BBS ENERGIA206, preveêm que, para o ano 2000, o excedente produzido 

                                                           
206 Telefones: 257.8656 (dados - horário comercial) e 253.6455/Ramal 54. 
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nas usinas do Estado será de 600 megawatts-hora, o suficiente hoje, por exemplo, para iluminar 

toda a Baixada Santista. 

 Como vimos (item III.5), a maioria dos sistemas de geração de energia que utilizam o 

bagaço da cana está ainda muito longe de ser considerados processos otimizados. Outra medida 

de grande interesse, que pode vir a incrementar ainda mais a produção de energia pelo uso do 

bagaço, refere-se à possibilidade de que venhamos, em futuro não muito distante, realizar o 

corte mecanizado da cana. Essa medida permitirá aumentar em cerca de 20% a massa de 

matéria vegetal, mais bagaço, e portanto mais combustível para a produção, por exemplo, de  

eletricidade.  

 

-No uso do bagaço 

 

 Cada tonelada de cana moída, produz 250 kg de bagaço, que tem cerca de 50% de 

umidade. A tabela 19 sistematiza os cálculos de carbono evitável, caso todo o bagaço produzido 

seja utilizado em substituição ao óleo combustível, muito utilizado em caldeiras. É importante 

destacar, que no processo de produção  de açúcar e álcool, são usados cerca de 90% do total de 

bagaço207 para a geração de calor, e outra parte produz energia elétrica usada na usina. O 

excedente normalmente é utilizado por outros setores industrias, como o de papel e celulose. 

 
Tabela 19: carbono atmosférico evitável como CO2, devido ao uso do bagaço da cana-de-

açúcar em substituição ao óleo combustível208. 

Ano Produção estimada 

(10
6 
t)  

Energia
a
  

(10
9 
MJ) 

Óleo Combustível 

substituível
b
 

Carbono Evitável
c
 

como CO2  

 Natural Seco Total Útil (10
6
 t/ano) (10

6
 t/ano) 

1990 65,7 32,8 574,6 430,9 12,72 11,12 

1991 65,2 32,6 570,7 428,0 12,64 11,04 

1992 67,9 33,9 593,9 445,4 13,15 11,49 

1993 61,1 30,5 534,5 400,9 11,84 10,34 

1994 73,0 36,5 638,9 479,2 14,15 12,36 

Média 66,6 33,3 582,5 436,9 12,90 11,27 

a)  Bagaço seco: 17.500 MJ/t  (PCI); eficiência de conversão de 75% ;  calor útil =13.125 MJ/t 

b)  Óleo  Combustível (BTE):  41.300 MJ/t eficiência  de conversão  de  82%; calor útil= 33.870 MJ/t 

c)  Taxa de liberação de carbono na combustão do óleo: 0,874 kg carbono/kg de óleo 

                                                           
207 Usina vende energia do bagaço. Estado de São Paulo  (Suplemento Agrícola), 22/09/1993,  p. 13 - 22. 
208 Há um aspecto interessante a se considerar, que se contrapõe a esse inquestionável benefício ambiental possibilitado 

pelo aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar. Trata-se de analisar o cenário que prevaleceria caso não existisse a 

necessidade de produção de álcool para abastecimento da frota veicular. Nesse cenário, haveria substancial redução da 

produção de cana-de-açúcar e, por conseguinte, de bagaço; ao mesmo tempo, também não haveria necessidade de  queimar 

óleo combustível para sustentar tal atividade.  Portanto, nesse contexto, aquele cálculo do carbono evitado devido ao uso do 

bagaço também já não faria mais sentido, pelo menos em números; neste caso haveria sim um incremento de carbono para 

atmosfera que estaria associado à substituição da frota veicular movida a etanol, que passaria a ser movida por combustível 

fóssil.  
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B) Devido a substituição da gasolina por etanol 

 

  Considerando a eficiência média atual dos motores, 1 litro de gasolina é substituído 

por 1,2 litros de álcool hidratado;  1,04 litros de gasolina são substituídos por 1 litro de álcool 

anidro. A tabela 20 mostra, com base nestas eqüivalências, as emissões evitáveis209 de CO2. 

 
Tabela 20: carbono atmosférico evitável como dióxido de carbono, devido à substituição de 

gasolina por etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar. 

ANO Produção de etanol Total álcool  Carbono evitável* 

 10
3 m

3
 /ano equivalente em 

gasolina 

 como CO2  

 Anidro Hidratado 10
3
 m

3
/ano (106 t/ano) 

1990 849 10.669 9.774 6,06 

1991 2.044 10.818 11.141 6,91 

1992 2.226 9.540 10.265 6,36 

1993 2.526 8.869 10.018 6,21 

1994 2.797 9.715 11.005 6,82 

Média 2.088 9.922 10.440 6,47 

*taxa de liberação de carbono/litro de gasolina = 0,62 kg/Litro de gasolina 

 

 Admitindo que o uso de combustível fóssil na agroindústria canavieira seja da ordem210 

de 1,2 x 10
6
 t/ano, concluímos que a estimativa do Carbono total evitável, devido apenas à 

possibilidade de substitução do óleo combustível pelo bagaço, e da gasolina pelo etanol, esteja 

na ordem de 16,5 x 10
6
 t/ano. 

 Para termos uma melhor idéia do significado desses números, admitamos  como 

referência os estudos que a Comunidade Econômica Européia vem desenvolvendo acerca da 

taxação sobre emissões de carbono, atualmente em fase de aprovação. No ano 2000, pretende-

se que o imposto corresponda a um equivalente de  até US$ 10 por barril de petróleo.  

 Segundo CALABI et alii211, o fator de conversão energética do bagaço para o petróleo é 

0,25. Assim, tomando como base a média dos 5 anos, a energia equivalente em petróleo, produzível 

se todo o bagaço fosse utilizável, seria de 146 x 10
9
 MJ, cerca de 23,5 x 10

6 
BEP/ano212.  

                                                           
209 É pertinente a assunção de outra base de dados. Por exemplo: admitindo que os veículos a gasolina tenham como média de 

emissão de CO2 o valor representativo de 200 g/km (Etanol: fonte de energia para a sociedade auto-sustentável.  São Paulo, 

AIAA/SOPRAL, 06/92, p. 21.), e que percorram uma distância também média  de 7.300 km/ano (aproximadamente 20 

km/dia), verificaremos que cada milhão de veículos a etanol que venha substituir os a gasolina traria uma redução anual de 

emissão de 2 milhões de toneladas de CO2. Se extrapolarmos para a frota nacional -atual-, estimada em 4,5 milhões de 

automóveis, chegaremos a 6,6 milhões de toneladas de CO2 que deixariam de ser emitidas por ano em função apenas dessa 

alteração. 
210 Macedo, I. de C. O Balanço de gás carbônico na produção e uso do álcool e do bagaço de cana.  Rio de Janeiro, 

FBCN,  1992,  p. 40. 
211 Calabi,  A. S., et alii. (1983), Op. cit., p. 41. 
212 1 Barril de Petróleo  6.200 MJ.    1BEP = 159 L 
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 A média da produção de etanol nos cinco anos referidos foi equivalente a 10.440 x 10
3
 

m
3 
de gasolina, ou seja, aproximadamente,  65,7 x 10

6
 BEP213. Assim, se o Brasil fosse signatário 

desse acordo, e se ele estivesse valendo, estaria economizando cerca de  US$ 900 milhões.  

  Se considerarmos que no ano base de 1989, quando consumo energético de fontes 

primárias não renováveis (petróleo, derivados, gás de petróleo, carvão mineral, etc) gerou  53,8 

x 106 t de C/ano, e se admitirmos como valor médio de carbono evitado  19 x 106 toneladas, 

concluiremos que esse valor corresponderia  a cerca  35% da emissão desses combustíveis.  

 

IV.7 As emissões biomássicas 

 

 As fontes naturais biomássicas em geral caracterizam-se pela emissão de alguns 

orgânicos para a atmosfera. São diversos tipos de hidrocarbonetos, ácidos graxos, entre outros. 

Como as vegetações emitem grande quantidade de hidrocarbonetos, acabam contribuindo para 

o incremento nos níveis de CO, H  e  de outras espécies, devido principalmente às oxidações 

que sofrem após serem lançados na atmosfera. 

 

IV.8 A questão da entropia associada à homeostase e os sistemas de cultivo da cana-de-açúcar  

 

 A concepção de que a diminuição de entropia está associada a um aumento da ordem de 

um determinado sistema pode sugerir, já que estamos criando um mundo cada vez mais 

organizado, que a entropia214 deste mundo está diminuindo (negentropia215). Tal inferência vai 

contra o segundo princípio da termodinâmica, e neste caso, a explicação é que, se há um 

aumento da ordem em um lugar, em contrapartida em outro lugar ocorre maior incremento da 

entropia; isso se deve ao fato de que  as perdas de energia no processo de transferência de 

trabalho e calor são inevitáveis. Embora a entropia seja freqüentemente utilizada nesse sentido, 

a palavra também é usada num sentido mais amplo em referência genérica à degradação de 

materiais e de sistemas216. 

                                                           
213 Admitimos que 1 Barril Equivalente de Petróleo (petróleo médio) =1 Barril Equivalente de Gasolina. Ver Calabi,  A. S., 

et alii. (1983). Op. cit., p. 41.  
214 Calabi,  A. S. et alii. (1983), Op. cit., p. 7 - 8. 

     Almeida, J. P.  A extinção do arco-iris. Ecologia e História.  Campinas, Papirus,  1988,  p. 34 - 35. 
215 Utilizado por Schrödinger e refere-se à recíproca da entropia: 1/S. A negentropia, portanto, é alta para eventos improváveis. 
216 Lovelock  [Lovelock, J. As eras de Gaia.  Rio de Janeiro, Campus,  1991,  p. 21.] utiliza a expressão: 

S = k (ln P), onde K é a constante de Boltzmann,  e  ln P é o logaritmo natural de probabilidade para caracterizar que:  Ela 

significa aquilo que diz: quanto menos provável for uma coisa, mais baixa a sua entropia. Sendo a vida a coisa mais 

improvável de todas, ela deve ser portanto associada à mais baixa entropia. 

     Sienko e Plane  [Sienko, M. J.  and Plane, R. A.  Chemistry: Principles and Applications. Singapore, McGraw-Hill,  

1986,  p. 281 - 282] refere-se a P (utiliza ) como  o número de configurações possíveis que um sistema pode ter para uma 

dada energia. É interessante perceber que a referência à probabilidade está condicionada à energia e não o inverso.  

     Asmar se utiliza do conceito de entropia para defender a tese de que  quanto mais o Homem cria estruturas ordenadas 

artificiais, mais desorganiza estruturas ordenadas naturais. Quanto mais luta pela ordem, mais (Sic: mas  - no original) 
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 Esse enfoque é importante para justificar a necessidade de se pensar a produção-

transformação-consumo de energia sob a óptica da eficiência dos sistemas, especialmente no 

que se refere às transformações e  conversões. No contexto de nosso trabalho, destacamos a 

relação que existe entre essa grandeza e a homeostase,  principalmente com relação ao balanço 

de CO2 e, mais particularmente, em relação ao uso do solo - segunda unidade. 

 Neste último aspecto é interessante especular sobre as possíveis implicações 

decorrentes da exploração energética intensiva dos ecossistemas, que na maioria das vezes 

sequer é mencionada, talvez porque seja vista como extrapolação. A questão que se coloca é: 

qual a melhor forma de nos “relacionarmos” (?!!) com o solo, de maneira a minimizar a 

pertubação217 da (macro) homeostase? É fundamental considerar que a homeostase não 

pressupõe um equilíbrio perfeito de troca de energia, pois admite a existência de uma perda 

desta para o exterior do sistema; a energia liberada na forma de calor correspondente à 

diferença entre a energia total que chega ao sistema e aquela que de fato é aproveitada por ele; 

ou , a energia total liberada menos a que de fato é aproveitada é entropia.  

 Como os organismos, os ecossistemas e toda a biosfera possuem a característica 

termodinâmica (que é vital), de serem capazes de criar e de manter um elevado grau de ordem 

interior, de baixa entropia, é pertinente teorizar sobre as conveniências dos sistemas de  

consorciação, mesmo de rotação de culturas de ciclo curto, como o feijão, milho, soja e arroz 

com a cana-de-açúcar sobre os sistemas de monocultura. O fundamento sobre o qual repousa 

tal especulação é o conhecimento de que a respiração da biomassa altamente organizada 

constitui um importante mecanismo dissipativo (ODUM218: estrutura dissipativa);  um 

ecossistema, por exemplo o solo, desprovido dessa estrutura acaba acumulando entropia e 

degradando-se. 

 Assim, aqueles sistemas, além de compatibilizar a produção dos derivados da cana-de-

açúcar com a produção de outros alimentos, também sugere se constituir um uso mais racional 

do solo - redução dos riscos da monocultura219. Essa prática possibilita um controle por 

homeostasia220 do ecossistema, já que também multiplica a complexidade dos ecossistemas. A 

ocorrência freqüente de pragas, como carvão de cana, raquitismo de soqueira, entre outras, 

talvez possa ser utilizada para reforçar a fundamentação daquelas práticas.  

                                                                                                                                                                                                      

traz a desordem. Quanto mais luta pela “vida”, mais traz a “morte” [Asmar, W. Por que o homem destrói o meio 

ambiente: o instinto de morte e a Entropia.  Rio de janeiro, Imago, 1991,  95p.]. 
217 Talvez o melhor seja  “diminuir a velocidade -ritmo- com que se pertuba a homeostase”. 
218 Odum, E.  Ecologia.  Rio de Janeiro, Guanabara,  1988,  p. 57. 
219 Odum, E. P.  Fundamentos de Ecologia.  Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,  1988, 4

a
 edição,  p.  670 -  683. 

220 Entendida restritivamente aqui como a  manutenção do equilíbrio interno de um ecossistema, através de respostas 

controladas às alterações que podem se originar dentro ou fora do sistema,  ou ainda,  como tendência à estabilidade que se 

observa mais acentuadamete em sistemas mais complexos, já que, quanto mais complexos os ecossistemas, maior tendência  

apresentam à estabilidade, isto é, a uma independência cada vez mais acentuada com relação às perturbações de origem 

externa. Ver: Moreira, I. V. D. Vocabulário básico de meio ambiente.  Rio de Janeiro,  FEEMA, 1990,  2
a
 edição,  p. 111.  
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Por outro lado, é  importante salientar que como um controle homeostático 

verdadeiramente bom apenas ocorre depois de um período de ajustamento evolutivo221, 

qualquer ecossistema novo, tal como um novo tipo de agricultura, tende a oscilar mais 

freqüente e violentamente e a ser menos resistente a perturbações externas do que os sistemas 

maduros em que os componentes tiveram oportunidade de se ajustarem mutuamente.  

 

V   ANÁLISE SISTÊMICA PRELIMINAR PARA UMA VISÃO DE CONJUNTO 

 

 Uma leitura crítica desta unidade certamente possibilita uma série de especulações e 

dúvidas, inclusive sobre os objetivos deste trabalho. O propósito deste capítulo é dirimi-las e ao 

mesmo tempo articulá-las.  

  

Principais inferências 

 

 Acreditamos que o item que tratou da problematização do tema (I.2) possibilitou uma  

dimensão representativa do quão complexo é o objeto de nossa pesquisa, e que, para a tarefa a 

que nos propusemos, foi fundamental estarmos muito atentos àquelas “publicações 

apaixonadas”. Embora essa preocupação estivesse sempre presente em nosso trabalho, não 

devemos confundi-la como “pré-conceitos” a autores, instituições-associações ou periódicos, 

mas sim como uma forma metodológica de elaboração do arcabouço teórico deste trabalho. 

Com isso também queremos dizer que muitas das idéias, sugestões e dados aqui contidos 

resultaram de concordância pós-conceitual.  

 Alguns  aspectos importantes devem ser observados como síntese do que precede e 

como sustentação de nossa opinião sobre o Proálcool. O primeiro refere-se  a  uma questão da 

maior importância no contexto de nosso trabalho: será que de fato o longo período (como 

descrito no ítem I.1 - breve histórico, foram cerca de 150 anos -  durante os séculos XVI e 

XVII) e a forma como era cultivada a cana-de-açúcar em muitos solos brasileiros, 

especialmente no Nordeste, explicam de alguma forma e satisfatoriamente o atual estágio da 

produtividade dessas regiões? O que acontece hoje no Brasil com o Proálcool guarda alguma 

relação com aquele histórico?  Entretanto, se tais relações de fato existem, como explicar que a 

produtividade da cana vem sistematicamente aumentando no Brasil, alcançando atualmente a 

boa média relativa de 64 t/ha, quando trinta anos atrás era de 42,228 t/ha (1963) e há sessenta 

anos era de 36,122 t/ha (1933) - como mostra a tabela 6 ? O que dizer de países como Peru 

onde a produtividade média há anos é de cerca de 100 t/ha?  

                                                           
221 Odum, E. (1988),  Op. cit.,  p. 53. 
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 Ainda com referência ao uso do solo, independentemente das conclusões as quais se 

possam chegar sobre as alterações das propriedades de solos cultivados com cana-de-açúcar, será  

prudente insistir na produção intensiva de cana-de-açúcar ? Em caso afirmativo, de que maneira 

isso deve ser feito ? Se não for, o que fazer ?  Quais cenários podem ser vislumbrados ?  

O caráter dinâmico do cenário agrícola associado ao Proálcool, desenhado nesta 

unidade, impõe que a visão espacial seja dinâmica, pois está em constantes mudanças. Com 

isso queremos enfatizar nossa concepção de que não podemos  pensar tais mudanças como 

passos isolados,  mudanças discretas ou pequenos incrementos. Essa premissa impõe uma 

reflexão importante: como o uso de dados discretos pode ser útil para representar um sistema 

que é em sua essência contínuo ? Assim sendo, de que maneira é possível especular sobre 

cenários futuros com um grau de precisão satisfatório, que justifique investimentos e 

mobilização para tais previsões. Como se não bastasse, em que o caráter preditivo desses 

cenários pode contribuir para reverter possíveis tendências indesejáveis? 

 Sobre essa problemática pouco se conhece de “científico” na literatura especializada, e 

porque identificamos como de grande interesse, elegemos como tema de aprofundamento, o 

que faremos na unidade seguinte. 

 O segundo aspecto a se considerar é que o levantamento que realizamos demonstra, a 

nosso ver de maneira inequívoca, que as políticas brasileiras de ampliação de consumo de 

álcool carburante sistematicamente estiveram relacionadas com a crise da indústria 

açucareira ou vieram para equacionar uma situação conjuntural, ficando relegada a segundo 

plano a utilização do álcool como solução de substituição de combustíveis líquidos, ou no 

mínimo uma  alternativa interessante. Entretanto, também pelo que vimos, a aplicabilidade 

do álcool nacional e internacionalmente, quer como combustível, quer na alcooquímica, data 

de muito tempo; a tecnologia  para a fabricação do álcool já era conhecida da antiga e 

rudimentar indústria de aguardente. A importância desses aspectos é que temos assegurada 

uma longa tradição, um amplo rol de conhecimentos sobre técnicas de vários processos. 

Arriscamos a dizer que provavelmente o Brasil é o País que detém a mais vasta e longa 

experiência nessa área, além de dispor de excelentes recursos naturais para a produção de 

várias  matérias-primas utilizáveis na produção de etanol. Com isso queremos enfatizar que 

nosso acervo é por demais precioso e constitui uma importante base de aperfeiçoamento de 

muitas frentes de pesquisas. 

 O terceiro é que não encontramos relatos de nenhuma importante polêmica acerca das 

(in)conveniências ambientais do uso do etanol até praticamente o início da década de 80; 

com esta questão queremos evidenciar que na base da viabilidade energética desse 

combustível a problemática ambiental, de fato, não teve grande destaque e talvez por esta 
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razão estejamos carentes de um banco de dados que possa subsidiar ampla discussão sobre 

tais desdobramentos. Na verdade, tudo leva a crer que o modelo de desenvolvimento, há 

bastante tempo implementado no Brasil, notadamente desde o período do “milagre 

econômico”, acabou por gerar uma situação de uso irracional dos recursos naturais. É 

notório, porém, que vivemos uma nova realidade, na qual o papel da ecologia está 

consagrado (hoje os RIMAs são realidade) e, ao que tudo indica, sua importância tende a ser 

cada vez maior. Sob essa ótica, em que pesem alguns aspectos negativos associados ao uso 

do etanol, o emprego de combustíveis de origem renovável vem se consolidando como a 

“opção ecológica” e é visto como a solução para graves problemas ambientais, como o  

efeito estufa, as chuvas ácidas e a redução dos níveis de emissão de monóxido de carbono - 

haja vista a grande mobilização em 1990 em, São Paulo, quando o Governo anunciou a 

intenção de reduzir o índice de etanol (22%) na gasolina. Também pelo exposto, ficou 

evidenciado que a prevenção da poluição decorrente do uso de veículos automotores deve ser 

vista e entendida como prioridade social. 

 O quarto aspecto está relacionado à relação direta que existe entre os momentos de 

crise desse projeto com os preços do açúcar e do petróleo no mercado internacional. 

Percebemos nitidamente  uma  particularidade na dependência da produção de álcool em 

relação ao açúcar: ela é direta, entretanto também inversa; sobre tal relação, é ilustrativo 

lembrar que, como conseqüência da escassez de matéria-prima, o Brasil viu-se forçado a 

reduzir a exportação de açúcar, que atingira na década de 80 a média anual de 2,3 milhões de 

toneladas, para  1,3 milhão de toneladas em 1990/91222. Quanto à influência do petróleo,  

destacamos o fato de que, desde de que se tem notícia do uso do etanol como combustível, 

até a criação do Proálcool, no final de 1975, o álcool já tinha sido utilizado como 

combustível misturado à gasolina, em índices que variavam muito, mas que eram 

determinados principalmente em função da disponibilidade de excedentes de petróleo ou de 

cana-de-açúcar. Inevitável e aprioristicamente, tais influências leva-nos a considerar a 

fragilidade de um programa energético que prioriza o uso de um ou de outro combustível em 

função de seu papel regulador no mercado. 

 O quinto fator a considerar é que a dependência em relação ao petróleo, e a definição 

de uma política energética desarticulada, influenciada por toda sorte de fatores, desde crises 

internacionais às “sugestões” de Missões tipo Abbink, acabam retardando e muitas vezes 

inviabilizando o encontro de soluções compatíveis com nossa realidade e vocação. Por se 

definirem políticas energéticas que privilegiaram esta ou aquela fonte de energia, o País 

ficou muito vulnerável a crises pontuais internas e externas. Externamente, os choques de 73 

                                                           
222 Setor sucro-alcooleiro. Comissão constituída na forma de portaria interministerial, no 83, de 15.02.91, p. 5.  



 

 

112 

e 79 corroboram o que foi dito; essa dependência, em maior ou menor escala, persiste e 

coloca-nos sempre à mercê de acontecimentos externos, sobre os quais não temos poder 

algum. Internamente, é notório e preocupante o estrangulamento hidroelétrico de algumas 

regiões. Mas, apesar desses contratempos, também é preciso destacar que o perfil do 

consumo brasileiro de energia primária renovável vem assumindo progressivamente posição 

de destaque nos últimos anos, especialmente a lenha, o bagaço de cana e o carvão vegetal. 

Tais fontes primárias de energia, por vezes, sequer figuram na composição da matriz 

energética de muitos países considerados como de primeiro mundo. 

 Finalmente, esperamos que esta primeira unidade e estas inferências tenham 

contribuído para compreender as vicissitudes e a importância do Proálcool, e também para 

fundamentar as hipóteses com que trabalharemos nas duas próximas unidades, além 

evidentemente da amplitude de nossa abordagem. 
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O CULTIVO DA CANA-DE-AÇÚCAR E A QUALIDADE DO SOLO 

I A OPÇÃO PELO SOLO -  HIPÓTESES:  EVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

 Há muito tempo os estudos de caso são utilizados como metodologia investigativa em 

todas as áreas do conhecimento. Ao que tudo indica, nos últimos anos vêm se difundindo com 

mais freqüência223. Esse interesse tem crescido por que essa metologia  tem permitido a 

formação de importantes bases de dados, além de prover a conscientização sobre realidades 

específicas - os EIAs/RIMAs, constituem as formas acabadas de estudos de casos que 

normalmente subsidiam o poder público na tomada de decisão224. 

A segunda parte deste trabalho trata de um estudo de caso. Nosso objetivo, entretanto,  

vai além da formação de base de dados.  Pretendemos, empiricamente, evoluir no sentido da 

comprovação ou não de hipóteses (evidências preliminares) e assim obter de fato uma tese.  

A hipótese de nosso trabalho,  neste módulo, surge de evidências aparentemente óbvias: 

o sistema de produção da cana-de-açúcar no Brasil -que inclui, entre outras práticas 

corriqueiras, gradeações, subsolagem, aplicações de corretivos, sulcações, tráfego intenso de 

caminhões que chegam a pesar 35 toneladas,  queimadas e aplicação de vinhaça durante ciclos 

de 5 a 6 anos-  deve provocar ao longo do tempo alterações em propriedades dos solos. Para 

nós essa questão emergiu no contexto do Proálcool,  (desenvolvido na unidade I), como a de 

maior amplitude, complexidade e também desconhecimento.   

Tal hipótese parece na verdade  já ter sido consagrada como uma tese. Entre muitos 

formadores de opinião parece lugar comum que tal sistema de produção seja algo pernicioso, pois 

compromete a qualidade do solo. MACEDO225, por exemplo, chega a afirmar que existe uma 

teoria dos ecólogos segundo a qual o clima semidesértico do Nordeste brasileiro foi causado 

pela desordenada multiplicação dos canaviais num período de 300 anos. 

Não se pode negar que ocorram mudanças, e que algumas  já estão bem caracterizadas e 

podem ser associadas às práticas agrícolas226. Entretanto, não se deve generalizar e considerar 

que todas as práticas -e mesmo algumas modificações- sejam perniciosas para  a biota ou, 

                                                           
223 Energia e Desenvolvimento: Quais desafios? Quais métodos? Sínteses e Conclusões.  São Paulo,  Marco Zero, 1986,  p. 82.   

     Goodman, D.;  Sorj, B.  e  Wilkinson, J.  Da lavoura às biotecnologias.  Rio de Janeiro, Campus,  1990,   p. 11 - 20.   
224 Müller-Plantenberg, C. e  Ab’Saber, A. N.  Previsão de impactos. São Paulo, Edusp, 1994,  p. 1 - 186. 
225 Macedo, L. C. H.  Álcool etílico: da cachaça ao cereal. São Paulo, Ícone,  1993,  p. 32.  

     Obs: 1) o grifo em teoria é por nossa conta. Ressaltamos que tentamos por 3 vezes entrar em contato com o autor através 

da editora, para obter referências bibliográficas sobre tal teoria; não recebemos retorno; 

              2) o autor não  cita nenhuma referência bibliográfica; e  

              3) admitindo que o autor tenha se referido à teoria como um conjunto de leis estabelecidas cientificamente, 

estamos diante de uma comprovação ou não de tal teoria; esse enfoque não invalida o objetivo desta unidade, já que a 

história das ciências tem mostrado que quase todas as teorias científicas sofreram importantes mudanças ao longo dos 

séculos. No limite, podemos encarar este nosso trabalho como mais um teste dessa teoria.  
226 É  o caso,  por exemplo,  da exportação de nutrientes  [Primavesi, A.   Manejo  ecológico  do  solo.  São Paulo,  Nobel, 

1990,  p.  292 - 293] 

[none4] Comentário:  
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particularmente, para o solo. Há  aquelas que são consensuais e consideradas agronomicamente 

desejáveis, como irrigação, curvas de nível, a chamada agricultura ecológica e mais 

recentemente o manejo ecológico do solo.   

 As possíveis mudanças, como aquelas aludidas por MACEDO, parecem apontar para 

uma redução na fertilidade227 do solo e para um desequilíbrio da composição natural dos 

nutrientes químicos. A repetição anual dos mesmos tratos culturais em determinada área 

também parece ser uma prática que contribui para diminuir a fertilidade, que compromete as 

propriedades físicas e químicas do solo e  com isso, por exemplo, acelera o processo de erosão.  

 Pelo menos, no caso da cana tudo isto parece ainda estar no terreno das hipóstes, pois 

há pelo menos vinte anos diversos solos brasileiros vêm sendo utilizados para o plantio dessa 

cultura,  com produtividade senão constante, aumentada. Entendemos que essa evolução, 

visualizada na tabela 6, não constitui um perfeito indicador do não comprometimento da 

qualidade dos solos ou mesmo da ocorrência de progressos tecnológicos, já que o rendimento 

médio por unidade de área é influenciado por diversos fatores, tais como o desenvolvimento e 

utilização de novas variedades, a qualidade dos novos solos incorporados à área cultivada e 

colhida, clima, tecnologia de produção e mesmo os preços de insumos. Entretanto, de todas 

essas variáveis, estamos convencidos de que o progresso tecnológico do setor constitui a 

variável mais importante incluindo-se nela os conhecimentos adquiridos em pesquisas 

agrônomicas e de variedades de canas. 

 É comum afirmar-se que culturas como a da cana-de-açúcar são consideradas 

“esgotantes” de alguns nutrientes. Há referências228 que listam quantidades absolutas de alguns  

nutrientes, exportados da área explorada pela cultura da cana. Entretanto, não se reportam ao 

contexto do Proálcool, pois não avaliam como o cultivo intensivo, nos moldes como tem sido 

realizado, poderá afetar a fertilidade do solo;  não propõem metodologias funcionais que 

possam ser consideradas precisas, abrangentes,  economicamente viáveis e que, portanto, 

possam ser utilizadas eficazmente em rotina de laboratório para monitoramento dos níveis de 

concentração desses nutrientes;  não relativizam in loco, por exemplo, com uma área 

testemunha  tais exportações. Com isso tais resultados podem atualmente ser analiticamente 

questionáveis do ponto de vista da precisão e exatidão; sua importância é portanto absoluta. 

                                                           
227 Cesar, M. A. A. e  Silva, F. D. da.   A cana-de-açúcar como matéria prima para a indústria sucroalcooleira. 

Piracicaba, Centro Acadêmico Luiz de Queiroz,  1994,  p. 3. 
228 Malavolta, E.   Manual de Química Agrícola: nutrição de plantas e fertilidade do solo. São Paulo, Agronômica Ceres, 

1976,  p. 55. 

     Malavolta, E.  e  Haag, H. P.  Nutrição e Adubação.  São Paulo, Peri, 1964,  p. 236 - 305.  (in Gomes, F. P.,  et  alii.  
Cultura  e   adubação   da   cana-de-açúcar.  São Paulo, Peri , 1964,  p. 368).  

     Prata,  F. da C.  Principais  culturas  do  Nordeste.  Mossoró:  Escola Superior de Agricultura  de Mossoró/Fundação 

Guimarães Duque/Editerra,  1983, 2
a
 edição,  p. 34. 
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 De modo geral a exigência de elementos nutritivos varia com a idade da planta. No 

caso da cana, é de conhecimento geral que a absorção de nitrogênio é mais intensa no período 

de 9 a 12 meses, enquanto que a do fósforo é tida como constante durante todo o ciclo. A 

absorção de potássio, de cálcio, de magnésio e de enxofre se dá mais intensamente a partir do 

nono mês229.  Essas informações são consideradas importantes para orientação acerca da 

melhor época de aplicação de adubos.  

 O retorno de cinzas ao solo é admitido como uma forma de reposição de alguns desses 

nutrientes, entre eles o potássio.  

 

I.1 Informações gerais sobre os sítios de estudos 

 

 Uma das dificuldades mais sérias encontradas por nós para realizar este trabalho foi  

definir e encontrar sítios adequados e/ou convenientes para os pretendidos estudos de caso. 

Tínhamos bem nítido a priori que nosso estudo visava estabelecer comparações  qualitativas e 

quantitativas entre solos utilizados  para o cultivo da cana, com solo virgem de características 

similares. Portanto, em princípio, precisávamos de uma região na qual existisse um canavial junto 

de um terreno não explorado. Esse tipo de metodologia, em que se  utiliza de uma área de 

testemunha, é recomendado por SANCHEZ230.  

 É importante frisar que, química e analiticamente, essa prática minimiza a possibilidade 

de erros, já que todos os procedimentos são executados simultaneamente nas amostras coletadas 

na mesma amostragem. Assim, ainda que ocorra pontualmente ou sistematicamente um erro de 

medição em uma determinada amostragem, ou mesmo em todas, ele provavelmente incidirá 

sobre todas amostras. Se o erro se repete, por diferença ele se anula e, portanto, não chega a 

influenciar qualitativamente o objetivo de identificar tendências de comportamento.  

Felizmente, encontramos o que consideramos a região perfeita para tal estudo. Situada 

em Penápolis, Estado de São Paulo, estabelecemos ali nossos sítios de estudos. Encontramos 

dois canaviais, pertencentes à Usina Campestre; um deles de propriedade da própria usina;  o 

outro arrendado e ambos próximos a uma “mata virgem”, mas separados por uma estrada. 

 Quando iniciamos nossos estudos de campo (setembro/93), a situação da usina foi 

descrita como uma usina de porte médio, que tinha cerca de 1.300 funcionários fixos e 

aproximadamente 1.400 temporários. Já no final de nossos estudos, a situação interna da usina 

se modificou muito, inclusive com a dispensa de muitos funcionários e a interrupção de 

algumas práticas, inclusive aquelas atribuídas ao controle da qualidade de solos. Eram práticas 

                                                           
229 Prata, F. da  C.  (1983), Op. cit.,  p. 34 - 35. 
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correntes na usina Campestre o reaproveitamento da vinhaça na fertirrigação da lavoura, a 

utilização do bagaço na geração de energia através da queima em caldeiras e a utilização de 

uma espécie de feijão, conhecido como “mucuna”, quando das reformas dos canaviais.  Os 

dados da tabela abaixo dão-nos uma idéia do desempenho e do  porte da usina.  

Tabela 21: perfil de produção da Usina Campestre - Penápolis/SP 

Ano Massa total 

(toneladas) 

Área  

(hectares) 

Açúcar 

(toneladas) 

Álcool 

(1.000 L) 

Bagaço 

(toneladas) 

Vinhaça 

(1.000 L) 

90/91 1.303 22.661 43.902 63.390 370.000 950.853 

91/92 1.314 20.950 67.700 59.647 312.914 894.705 

92/93 1.241 21.501 68.170 51.426 366.422 771.390 

93/94 1.350 20.364 70.000 60.000 345.115 900.000 

94/95 1.650 21.477 90.000 66.000 495.000 990.000 

95/06* 1.408 25.577 73.825 52.815 422.400 942.225 

*Estimativa.  

Fonte: Usina Campestre   

 

Caracterização e histórico dos sítios de estudos 

 

 O esquema da figura 17 localiza e descreve melhor nossos sítios de estudos; o da figura 

18 caracteriza as datas das amostragens e principais intervenções antrópicas sobre os sítios de 

estudos. No sítio B, até recentemente também existia uma mata com características 

semelhantes à existente no sítio A. Após terem sido herdados, o proprietário de B arrendou 

para a usina Campestre, enquanto o proprietário de A decidiu mantê-la intacta. 

 Segundo o atual  proprietário da mata (sítio A), há pelo menos quinze anos nenhuma 

atividade agrícola foi desenvolvida nessa mata; atualmente a única exploração local refere-se à 

agropecuária, sem fins comerciais -algumas poucas cabeças de gado são criadas no local. O 

terceiro sítio, de propriedade da Usina Campestre, foi incorporado a nossos estudos, após a 

segunda amostragem.  As principais informações referentes ao sítio B e C estão representadas 

no quadro anexo à figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
230 Citado por:  Lima, J. M. J. C.  Alterações de propriedades de solos cultivados com cana-de-açúcar. Piracicaba, Tese de 

doutorado,  1995,  p. 4. 



 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: localização do sítio de estudo 

 

 



 

 

120 

 

 

 

 

 

ARQUIVO: AMOSTR231AGENS, EVENTOS E TEMPOS.DOC232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II O SOLO ENQUANTO MATRIZ  DE  ESTUDO 
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 Assumimos a definição de que  solo é um corpo natural, que existe na superfície, acima 

da rocha mãe, da terra e que constitui o meio  para o crescimento das plantas;  consiste na 

camada intemperizada da crosta terrestre, onde organismos vivos e os produtos de sua 

decomposição se intermisturam. Por isso devemos ter bem nítido que o solo não é apenas o 

ambiente dos organismos; é também produzido por eles; suas características dependem 

essencialmente da sobrevivência desses organismos233. 

 Nessa definição de solo, há embutida certa essencialidade vital de matriz: certamente, 

se não houvesse vida no planeta Terra poderiam até existir as matrizes ar e água como são 

concebidas (quanto à composição química elementar);  entretanto, a composição do solo seria 

muito diferente, já que ele é composto de certos materiais de origem orgânica  e inorgânica 

resultantes da atividade combinada de microorganismos, da vegetação e de fatores de clima. A 

figura abaixo ilustra esquematicamente esse conceito de solo. 

 

 

 

 

Figura 19: A) solo como produto da interação da litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera234. 

                   B) composição volumétrica da  camada  arável  de  um  solo que  apresenta  boas  

condições para o crescimento das plantas235. 

 

 

II.1 Principais características dos solos brasileiros 

 

                                                           

233 Berrow, M. L.  Sampling of soil and plants for trace element analysis.  Analytical Proceedings, 25: 116, 1988. 
234 Malavolta, E. (1976), Op. cit, p. 122.  
235 Coelho, F. S.  Fertilidade do solo. Campinas, Instituto Campineiro de Ensino Agrícola,  1973, p. 8. 
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 As informações sobre os solos brasileiros ainda não podem ser consideradas 

satisfatórias, a ponto de nos permitirem generalizações suficientemente fundamentadas de suas 

características essenciais. Isto se explica, pelo menos em parte, devido ao caráter continental de 

nosso País e porque o estudo nessa área ainda é incipiente.  

 Nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná,  São Paulo e algumas outras regiões bem 

localizadas, entretanto, um grande avanço vem ocorrendo nos últimos anos: parece que alguns 

segmentos da sociedade brasileira começam perceber a importância desse recurso.  

 Apesar da incipiência referida e a decorrente dificuldade de abordar em conjunto 

caracterizações, buscaremos desenhar um perfil das características sabidamente conhecidas. 

Mais do que  mera compreensão e conhecimento, pretendemos com isso encontrar elementos 

que possam servir como base de sustentação do nosso intento: hipótese  tese.  Nossa ênfase, 

por razões óbvias, será dada aos elementos comuns do nosso sítio de estudo. Entretanto, como 

queremos fazer algumas generalizações, vamos nos referir sempre a uma totalidade muito 

maior do que nosso sítio de estudo, mas que o contemple. Temos plena consciência do risco 

que isto representa, mas nossa opção por este tipo de abordagem se justifica porque, dessa 

forma, entendemos estar contribuindo com aqueles que poderão vir a se interessar por 

pesquisas afins e que poderão, por contestação ou confirmação aperfeiçoar.  

 

Tipos 

 A maior parte dos solos brasileiros pertencem ao (grande) grupo dos solos tropicais e 

subtropicais, que se originaram sob influência de um clima quente, com precipitações 

abundantes, que promovem a lixiviação dos elementos solúveis; em conseqüência, resultam 

acumulações, especialmente de ferro e de alumínio, que, na forma de óxidos (Fe2O3 e Al2O3), 

dificilmente são solubilizados. Solos desse tipo são conhecidos na literatura pedológica como 

“latossolos” e “pedalfer”. A quase totalidade dos solos brasileiros pode ser incluída nessa 

categoria, constituindo as chamadas “terras vermelhas”, que podem adquirir gradientes 

diferentes, das chamadas “terras roxas” até os chamados “salmourões”. São característicos do 

planalto paulista (Echaporã), da zona da mata nordestina, norte e  noroeste  do Paraná (solos de 

grande fertilidade). 

 MALAVOLTA236 descreve os agrupamentos de solos do Brasil e algumas 

características da fertilidade por região e Estado. Em relação aos latossolos atribui alguns 

limites de variação:  pH: 4,00 - 6,10;    C%: 0,42 - 4,08%;   N%: 0,03 - 0,38%;   P2O5 total %: 

0,03 - 0,49;    K
+
 (eq. mg/100 g de terra): 0,04 - 0,77;   Ca

+2
 (eq. mg/100 g de terra): 0,17 - 

6,25;   Mg
+2

 (eq. mg/100 g de terra): 0,10 - 2,42;   H
+
 (2,58 - 9,49);   Al

+3
 (eq. mg/100 g de 

terra):  0,25  - 3,40. 

Profundidade 

                                                           
236 Malavolta, E. (1976), Op. cit, p. 513 - 528.  
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 É característico dos solos das regiões tropicais, e portanto dos solos brasileiros, serem 

citados como solos de grande profundidade. Genericamente, as exceções referem-se aos solos 

do Nordete semi-árido, uma parte dos planaltos sulinos e do Central e ocorrências locais 

condicionadas por situações de relevo, natureza da rocha ou outros fatores.  

 Ocorre que a necessidade técnica de estabelecermos um limite de profundidade nas 

amostragens leva-nos à necessidade de determinar um limite que nem sempre corresponde ou 

responde aos problemas ou questões nele circunscrito, já que não se trata de um compartimento 

isolado e porque a composição dos solos muda conforme a profundidade. 

 Qualquer que seja a metodologia, e independentemente do critério adotado para 

caracterizar o solo,  a camada de decomposição, nos trópicos ou subtrópicos úmidos, atinge 

profundidades consideráveis. É importante ressaltar, porém, que a camada superficial, se 

considerada como solo propriamente dito (solo agrícola) estará submetida a condições 

inteiramente diferentes do que se estivesse bem próxima da rocha de decomposição.  Essa 

grande profundidade referida decorre da intensidade dos fatores de intemperismo que atuam 

sobre as rochas, principalmente a umidade e as temperaturas elevadas.  

 

Fertilidade 

 

 À exceção de alguns solos que, por terem sido originados de rochas calcáreas, 

conservam satisfatória fertilidade, os demais solos do território brasileiro normalmente são 

considerados de baixa fertilidade. Os melhores solos do Brasil estão localizados no sul e na 

faixa de terrenos do escudo fundamental paralela ao litoral atlântico. Isto porque, em ambos os 

casos, a rocha-mãe possui na sua constituição nutrientes importantes, que garantem aos solos, 

através da decomposição, boa fertilidade. Nessa classificação, apenas cerca de 12% dos solos 

brasileiros são considerados solos férteis; destes, 7% correspondem aos solos semi-áridos do 

Nordeste que, embora férteis, têm seu aproveitamento comprometido devido à escassez de 

água e por uma relativa menor profundidade. Os solos de qualidades agrícolas apreciáveis  

representam  5% de todo o território nacional. Incorporando pequenas ocorrências pontuais de 

solos melhores, o valor percentual dos solos considerados naturalmente férteis chegará no 

máximo a cerca de 20%. 

 Isso não significa que os 80% restantes dos solos brasileiros sejam impróprios para a  

agricultura; o seu aproveitamente agrícola exige cuidados e práticas especiais, sem o que, 

muito provavelmente, não podemos esperar uma atividade agrícola que seja economicamente 

viável e competitiva. 

II.2 Estrutura do solo 
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 Segundo LAWS and EVANS237, o termo estrutura do solo é “mais ou menos” 

descritivo,  não sendo possível expressá-la através de qualquer medição ou número. Entretanto, 

medições de algumas propriedades físicas do solo estreitamente relacionadas com a estrutura 

devem ser feitas e indexadas à caracterização da estrutura. 

 As características dos solos variam muito com a profundidade, isto porque durante o 

processo de formação (deposição) fatores como diferenças de temperatura, umidade, 

concentração de gases, de solutos, de partículas e influências biológicas determinaram (e 

determinam) no processo de deposição  as suas características. 

 Essas variações em aparência e propriedades definem o chamado o perfil do solo, já as 

camadas que constituem o perfil são freqüentemente descritas em termos do tamanho das 

partículas (textura), cor, densidade e propriedades estruturais. É comum o perfil ser definido 

em termos de quaisquer propriedades que sejam de interesse ou de importância para o objeto de 

estudo, como  teor de matéria orgânica, fertilidade, mudanças causadas pelo intemperismo, 

capacidade de reter água, arejamento e penetração das raízes, que influem na produtividade 

agrícola. 

 

A produtividade agrícola 

 

 A diminuição do potencial produtivo nas áreas rurais, atualmente, é um problema 

global  muito importante, embora aparentemente menos impressionante que os evocados pela 

expansão dos desertos - desertificação. As estimativas constantes no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial de 1992  indicam que, em alguns países, a diminuição do potencial 

produtivo atribuível ao esgotamento dos solos varia de 0,5% a 1,5% do PIB238. 

 Em relação à cultura da cana-de-açúcar, alguns aspectos básicos devem ser considerados 

previamente, durante o plantio e depois dele, para obter melhor produtividade. Durante  todas as 

fases do cultivo, há uma intensa movimentação de máquinas pesadas, notoriamente durante a 

safra  (ver detalhes na unidade I/capítulo IV) e esse tráfego pode levar à formação de camadas 

adensadas no perfíl do solo, dificultando a penetração da água239.  

Segundo LEINZ e AMARAL240, o cultivo continuado também pode causar a 

diminuição de húmus da superfície provocando perdas de íons em geral, migração e 

                                                           
237 Laws, W. D.  and   Evans, D. D.  The  effects  of  long-time  cultivation  on  some physical and chemical properties of 

two rendzina soils. Soil Science Society Proceedings, 14: 15 - 19, 1949. 
238 Relatório sobre  o desenvolvimento mundial  1992: desenvolvimento e meio ambiente. Indicadores do desenvolvimento 

mundial. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas,  1992, p. 6.  
239 Primavesi, A. (1990), Op. cit., p. 373.  
240 Leinz, V.  e  Amaral, S. E. Geologia geral. São Paulo, Nacional, 1969,  p. 88 - 89. 
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precipitação de óxidos insolúveis (alumínio e  ferro) o que pode provocar a impermeabilização 

e como conseqüência dificultar o aprofundamento das raízes. 

Em nosso estudo foram escolhidos pontos de amostragens em lugares de pouca 

circulação  (difícil acesso), a fim de evitar a influência daquele aspecto. 

II.3 A conservação dos solos na cultura da cana-de-açúcar 

 

 A idéia de que a exportação de nutrientes se deve exclusivamente à cultura é 

equivocada. Mesmo durante a fase de crescimento intenso da planta, as perdas de nutrientes 

são consideradas mínimas, sendo muitas vezes indistinguíveis das perdas normais241.  

Expressivas perdas de nutrientes dos solos ocorrem muitas vezes antes ou depois da colheita, 

quando o solo está exposto.  

 Para a agricultura em geral as perdas de nutrientes constitui uma das questões mais 

sérias, que vem merecendo especial atenção. Para atenuar esse problema, vem sendo sendo 

desenvolvidas práticas agrícolas adequadas de manejo do solo, que são bem estabelecidas 

conforme o tipo de cultura. Entre essas práticas, destacam-se as conservacionistas. 

PRIMAVESI242  e  BONILLA243  referem-se aos diversos problemas que surgem quando não 

se faz um manejo do solo. Destacam o caráter destrutivo das derrubadas de vegetação natural e 

posterior queima do material acumulado, procedimento que, embora incorpore as cinzas ao 

solo, tem efeito transitório, no máximo por dois anos, depois do que começa um processo de 

degradação da bioestrutura do solo, assim como de suas condições físicas, químicas e 

biológicas244. 

 Cuidados como cultivo mínimo (menor movimentação superficial do solo), cobertura 

do solo (culturas rotacionais ou consorciada), cobertura morta (revestimento com palhiços), 

plantio em faixas alternadas, sulcação em nível, terraços, canais escoadouros e sistemas viários 

planejados são algumas medidas freqüentemente utilizadas que visam preservar a qualidade 

dos solos na lavoura canavieira. 

  Apesar dessas cautelas, a ocorrência de erosão, que é provocada pela deficiente 

infiltração de água no solo, constitui um perigo iminente em solos utilizados para o cultivo da 

cana; é um fator de exaustão e degradação do solo, pois afeta propriedades físico-químicas 

favoráveis ao bom desenvolvimento das culturas; contribui para o assoreamento e 

contaminação de rios, mananciais e reservatórios de água devido à carreação de partículas do 

solo, assim como de resíduos de defensivos agrícolas e outros poluentes. 

                                                           

241 Manual de Fertilizantes. São Paulo,  IPT/CEFER, 1976,  p. 43. 
242 Primavesi, A. (1990), Op. cit.,  p. 349 - 463. 
243 Bonilla, J. A.  Fundamentos da Agricultura Ecológica.  São Paulo, Nobel, 1992,  p. 260. 
244 Bonilla, J. A. (1992), Op. cit.,  p. 79. 
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  Para se ter uma melhor idéia da complexidade do problema, basta dizer que, só no 

Estado de São Paulo, estima-se que a erosão provoque a perda de 180 mil toneladas245 de 

componentes da camada superfícal dos solos, que são levadas para rios, várzeas, represas e 

cursos de água. No Brasil a perda total de terra chega a atingir 194 milhões de toneladas, das 

quais cerca de  40 milhões têm o mesmo fim das 180 mil toneladas de São Paulo; outra parte é 

deslocada de sua localização original.  

O problema da erosão hídrica  

 

 O processo de erosão é responsável por retirar do solo uma quantidade de substâncias 

nutritivas que é na maioria das vezes maior do que a retirada pelas plantas para seu sustento. 

Existem vários tipos de erosão, como a geológica e a eólica.  

 De modo geral, a erosão provocada pelo cultivo intensivo da cana está associada à 

hídrica, sendo que os fatores que mais influenciam essa erosão são: 

a)  característica das chuvas. O efeito das gotas e a intensidade de precipitação determinam 

enxurradas que transportam as partículas do solo, principalmente quando ele está exposto; 

b) características topográficas, forma de declive e posição no relevo. Por se tratar de uma 

cultura semi-perene, que sistematicamente expõe completamente o solo, esses aspectos 

podem favorecer a erosão; 

c) características da cobertura vegetal246; e 

d) características do solo, quanto às proporções dos teores de areia, argila e limo.  

 Essas últimas características compõem a textura do solo; de modo geral, solos argilosos 

ou com maiores teores de matéria orgânica mostram-se mais resistentes à erosão. 

 Caracteristicamente, a erosão hídrica pode ocorrer laminarmente ou por sulcos. A 

laminar decorre da remoção da camada superficial do solo, sem que haja o aparecimento do 

sulco. Este tipo de erosão hídrica ocorre mais freqüentemente em terrenos com declives 

uniformes, sendo mais intenso quando o solo está sendo preparado para o plantio - sem 

cobertura vegetal. Esse tipo de erosão vai removendo gradativamente, e de certa forma 

uniformemente, também a superfície do solo, que é rica em matéria orgânica.  

  A erosão por sulcos consiste na remoção do solo através de canais ou sulcos formados 

pelo escoamento superficial. A freqüência desse tipo de erosão pode até determinar o 

aparecimento das voçorocas. Qualquer que seja  o tipo de erosão, os processos de formação do 

solo não são capazes de formar novas camadas com tanta rapidez que consigam superar o ritmo 

                                                           
245 Data a ser comemorada. Estado de São Paulo  (Suplemento Agrícola), 20/04/1994. 

     Schimidt, A. A. P.   Sorgo.  São Paulo,  Ícone,  1987,  p. 19. 
246 Schultz, L. A.  Métodos de conservação do solo.  Porto Alegre,  Sagra,  1987, p. 23. 
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da erosão; basta dizer que a natureza leva aproximadamente 300 anos para formar 1 cm de 

solo247. 

 A perda por erosão na exploração da cana-de-açúcar não é das maiores. Isso porque a 

folhagem, a manta de detritos que cobre o chão e as próprias touceiras, atenuam o desgate 

hídrico. Segundo BERTONI e NETO248,  com uma média de 1.300 mm de chuva em solo 

cultivado com cana-de-açúcar, não defendido, com uma declividade variável de 8,5 a 12,8%   a 

perda média de solo arrastado é de  12,4 t/ha249; já as perdas médias de água da chuva caída 

anualmente foi de 4,2 %. Caracterizam a mamona como a cultura que apresentou a maior 

quantidade de terra arrastada; atribuem-lhe valor 100, seguida do feijão, 92; mandioca, 83; 

amendoim, 83; arroz, 60; algodão, 60; soja, 48; batatinha, 44; cana-de-açúcar, 30; milho, 29 e 

milho + feijão, 24. 

 

II.4 Nutrientes  

  

 RENDIG e TAYLOR referem-se ao N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, B e Cl 

como nutrientes essenciais e ao  Co, Na, Ni, Si e V como importantes para o bom crescimento 

ou funções fisiológicas de vegetais250. 

 O consumo de nutrientes pela cana-de-açúcar, durante o seu ciclo vegetativo, varia 

conforme o elemento,  a idade da planta e de acordo com a variedade cultivada. Em relação à 

idade, é sabido251 que a cana planta caracteriza-se por ter seu desenvolvimento vegetativo 

intenso durante os 3 primeiros meses (janeiro a março), após o que se segue um período de 

cerca de 5 meses (abril e agosto) quando a planta praticamente não desenvolve atividade (está 

em “repouso”), para então seguir-se um novo período de vegetatividade intensa de cerca de 7 

meses (setembro a abril) e 3 meses de maturação. O processo de germinação e crescimento 

vegetativo para as canas de ano, plantadas em setembro e outubro, é mais regular, já que ocorre 

constantemente.  

 Quanto às influências das variedades, MALAVOLTA e HAAG252 referem-se a 

possíveis diferenças nas quantidades de elementos extraídos do mesmo solo; afirmam que essas 

diferenças podem chegar a 100%. 

 

Macronutrientes 

                                                           
247 Schultz, L. A. (1987), Op. cit.,  p. 16.  
248 Bertoni, J.  e  Neto, F. L. (1990). Conservação do solo. São Paulo,  Ícone,   1990,  p. 60 - 61.  
249 Sobre as mesmas condições,   Prata [Prata, F. da  C.  (1983), Op. cit., p. 29]  cita 13,5 t/ha de terra e também 4,2% de água.  
250 Rendig, V. V. and Taylor, H. M.  Principles of Soil-Plant Interrelationships. New York, McGraw-Hill Publishing 

Company,  1989, p. 14. 
251 Brieger, F. O.  e  Paranhos, S. B.  Técnica cultural.  São Paulo,  Peri,  1964,  p. 140 - 141. (in Gomes, F. P., et alii. 

Cultura e adubação da cana-de-açúcar.  São Paulo,  Peri,  1964, p. 368.). 
252 Malavolta, E.  e  Haag, H. P.  Nutrição e Adubação.  São Paulo,  Peri, 1964, p. 239. (in Idem, Ibidem). 
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 De um modo geral, até o quinto mês de idade a absorção é relativamente pequena. Daí 

em diante inicia-se um período de intenso consumo de nutrientes, sendo que, com a idade de 

nove meses  a planta contém 50% de potássio, cálcio e magnésio totais e pouco mais de um 

terço de nitrogênio, fósforo e enxofre que a planta extrai durante todo o seu ciclo vegetativo. 

Entre nove e doze meses, há uma intensa absorção de nitrogênio, chegando a mais de 90% do 

total acumulado. Dessa fase em diante há pequena absorção de nutrientes.  

 A taxa de absorção de fósforo é considerada constante, enquanto que a de magnésio 

atinge seu máximo antes dos demais elementos. 

Micronutrientes 

 

 A importância nutricional, na cultura da cana, dos elementos considerados como 

micronutrientes, entre os quais estão o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o 

zinco é  caracterizada através dos problemas específicos causados ou pela deficiência ou pelo 

excesso e são  identificados através de sintomas visuais observados nas folhas, raízes ou outras 

partes da planta. A tabela 22 resume a importância dos principais elementos. 

 

II.5 A importância do manejo ecológico do solo 

 

 Estamos convencidos que, de modo geral, o processo de ocupação espacial pelos 

canaviais não obedeceu a critérios logísticos ou mesmo a um planejamento; aparentemente a 

ocupação tem sido regulada pela necessidade de aumento da produção.  Se pudéssemos avaliar 

os prejuízos ou os ganhos de antecipar a introdução e a difusão dessa cultura à escolha das 

áreas mais apropriadas ao seu cultivo, certamente concluiríamos pela necessidade de um 

planejamento agro-industrial.   

 Contudo, para compor esse (desejável) quadro de relações, necessitaríamos dispor de 

informações básicas, geralmente constantes em cartas de solos. Alguns avanços estão em 

curso: no Estado de São Paulo, estão em desenvolvimento estudos que visam ao mapeamento e 

classificação dos usos dos solos, de grande parte da superfície paulista. O IPT253 recentemente 

lançou uma “carta geotécnica do Estado de São Paulo” (1:500.000), com alguns mapas 

genéricos (1:2.000.000) de grande interesse para caracterização do uso. Esses mapas são 

fundamentais para qualquer planejamento ou qualquer decisão, seja do interesse de 

empresários, do  Estado,  seja da sociedade em geral. São mapas que podem auxiliar a precisar 

melhor qual a vocação de determinada superfície de solo. Também estão em 

                                                           
253 IPT produz mapa dos perigos do solo paulista. Folha de São Paulo, 22/09/94. 
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desenvolvimento254 outros mapas; atualmente os melhores são alguns referentes a algumas  

regiões, disponíveis em escala de 1:100.000, considerada ainda insatisfatória. Infelizmente, 

entretanto, grande parte do território brasileiro parece figurar na literatura pedológica com 

amostragens esporádicas, difusas, dispersas e bastante restritas.  

Para ilustrar a importância destes mapas, é suficiente dizer que com as características 

gerais do solo de uma determinada região, o planejador pode, além da referida precisão da 

vocação, programar-lhe o manejo adequado. Por exemplo, as variações topográficas podem 

trazer marcadas variações de drenagem natural.  As variações em cor, resultantes da topografia 

e drenagem naturais, podem ser usadas no manejo do solo; agrupamento em cores, que 

freqüentemente refletem teores diferentes de matéria orgânica, podem ser usados como base 

para o planejamento de rotação de culturas e recomendações de adubação.  

A inexistência de cartas de solos mais precisas dificulta a elaboração de programas de 

manejo de diferentes culturas, restringindo as observações experimentais àquelas relativas ao 

vegetal. Certamente há  muito ainda por se fazer nessa área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CONCEPÇÕES E MÉTODOS ROTINEIROS, PROCEDIMENTOS E 

MATERIAIS ADOTADOS 

 

                                                           
254 Data a ser comemorada. O Estado de São Paulo, 20/04/94. 
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III.1 MATERIAIS 

 

 Amostragem: trado 

 recipiente de papelão 

 triturador e peneira - granulometria 200 mesh 
    
 Tratamento da amostra: 

   água destilada e deionizada 

   balanças semi e analítica 

 balões volumétricos - 50 mL 

 bequers de 5, 10, 50, 100, 250, 500,  1.000, 2.000 e 4.000 mL 

   capsulas de porcelana 

 computador notebook 386 SX 

 espátula de porcelana 

 estufa 

 frascos de polipropileno 

 frascos de vidro (Duran) de capacidade limite 140 mL 

 funis de vidro 

 microondas (fechado) 

 papel de filtro  quantitativo (filtração lenta) 

 pêra 

 pipetas de 10, 25 e 50 mL 

   piceta 

 shaker (60 r.p.m) 

 software CDS (gerenciador do microondas) 

   HNO3 conc.  (65% - digestão)  e  diluído (10% descontaminação) 

   CaCl2 : 99,5% - Merck 

   Ca (H3CCOO)2 : 99,0% - Merck 
  
Equipamentos para análises 

  bureta de pistão (escala: 0,005 mL) 

  pHmetro 

 Espectrômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma de Argônio Induzido 

(ICP-AES)  Spectroflame seqüencial 

   soluções estoques padrões de cada metal estudado 

 Analisador Perkin Elmer - PE2400 CHN (detector ionização de chama) 
 
 Hardware e softwares utilizados para tratamento de dados, textos, imagens e programação 

 Computador 486-DX-IV, 56Mb de Ram, 1,2 Gb de Winchester, Placas de  vídeo (16 

milhões de cores) e  SIDE Local Bus, processador Intel 

 Scanner Microtek (ScanMaker II XE), 1.200 dpi, 16 milhões de cores 

 Impressora Epson Stylus 720 dpi 

 Softwares (utilitários): Word 7.0, Excel 7.0, PowerPoint 7.0, Origin 3.5  e Painter 

3.0 (todos operados no ambiente Windows 95), Netscape 2.0, Investigating Plant 

Science (CD) e SPSS versão 6.0 

  Linguagem: VisualBasic 3.0 

III.2 AMOSTRAGENS 
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 As amostras de solos apresentam características muito particulares quanto a variações 

espaciais255 e sazonais, o que requer critérios e métodos bem específicos de amostragens. 

Como nosso trabalho não se propõe a desenvolver ou otimizar metodologia, usamos 

procedimento tradicional em pedologia. 

 

Metodologia utilizada 

 

   É de notório conhecimento que a amostragem constitui uma das principais etapas do 

processo de medições. Particularmente quando se trata de solos, a quantidade de amostra 

considerada adequada está em torno de 500 gramas. Dessa pequena porção apenas alguns 

gramas são realmente usados para diversas análises;  também é importante lembrar que muitas 

vezes esses 500 gramas representam alguns hectares, razão pela qual a amostragem de solos 

requer critérios que permitam seja a amostra representativa do universo pesquisado. 

  Previamente à amostragem propriamente dita é imperativo um exame detalhado do 

local. Deve-se prefererivelmente subdividir em glebas, segundo os critérios de homogeneidade 

em relação à topografia, de cor e da tipologia do solo, da textura, do grau de erosão, dos tratos 

culturais anteriores, da cobertura vegetal e da drenagem. É recomendado que a amostra 

coletada se refira, no máximo, a 10 hectares.  

 Um dos procedimentos mais comuns de amostragem, que busca boa representatividade,  

é o método da amostra composta256. Consiste em percorrer-se a gleba caminhando em 

ziguezague e coletar, ao acaso, pequenas porções de terra, também chamadas de subamostras, 

em mais ou menos 10 pontos.  Deve-se evitar sempre que essas porções contenham pequenos 

acidentes do terrreno, tais como: cupins, formigueiro, dejetos de animais, etc. Essas porções 

devem ser acondicionadas em recipientes bem limpos de plástico ou de outro material inerte. 

 Para a maior parte das culturas, a profundidade das subamostras é a de aração, ou seja, 

de aproximadamente, 20 cm. Para as culturas perenes, de sistema radicular profundo, é  

interessante coletar também em separado amostras da camada de 20 a 40 cm. Em nossos 

estudos, consideramos o fato de que a maior parte das raízes fasciculadas da cana se 

encontram257 nos primeiros 50 cm, embora possam atingir até 4 metros de profundidade; por 

essa razão, em nosso procedimento de amostragem, estudamos até a profundidade de 60 cm.  

 É preciso destacar que apenas uma parte do suprimento total disponível de nutrientes 

estará representada nas amostras - aqueles chamados disponíveis; esse aspecto torna as 

observações feitas com experimentos de campo muito importantes. Elas devem ser 

                                                           
255 Bertoni, J.  e  Neto, F. L. Conservação do solo. São Paulo, Ícone,  1990,  p. 189 (figura 9.2).  
256 Mello, F. A. F.  de   et alii.   Fertilidade do solo. São Paulo, Nobel,  1983,  p. 385. 
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consideradas, quando  pretendemos especular sobre algumas correlações e, dentro de alguns 

outros limites,  sobre analogias extensivas para solos e, inclusive, sobre condições climáticas 

semelhantes. Entretanto, é necessário tomar grande cuidado ao fazer essas extrapolações a 

partir de correlações, pois nada substitui o experimento de campo. 

  Na coleta das amostras podem-se usar diversos tipos de ferramentas: enxada, enxadão, 

uma colher de jardineiro ou trado. Quando se usa colher de jardineiro, enxada ou enxadão, 

devem-se dividir as fatias tomadas em 3 partes e desprezar as duas laterais. Para se ter uma 

amostra final  que melhor represente o conjunto das porções deve-se tomar volumes iguais de 

terra de cada uma das amostras. Em nossos estudos, utilizamos trado para realizar as 

amostragens descritas na figura 18; apenas uma vez foi utilizada colher de jardineiro para 

coletar amostra para testes preliminares. 

  Uma vez bem misturadas e homogeneizadas, tira-se da terra acumulada no balde o que 

constituirá a amostra composta: uma porção de cerca de 500 gramas, que é passada para uma 

caixa de papelão adrede ou para sacos plásticos próprios.  É de praxe  junto a cada amostra a 

ser analisada no laboratório anexar um questionário completo que permite a caracterização 

histórica da amostra.  

 

Secagem e moagem 

 
 Em nosso trabalho, as subamostras já homogenizadas, eram encaminhadas ao 

laboratório e uma vez identificadas, eram dispostas em bandejas para secagem ao ar livre 

(TFSA); depois, passamos essas amostras em um moinho e por uma peneira de 200 mesh.  

 

Os cuidados com as amostras - da amostragem às análises 

 

  Quando se pretende efetuar determinações quantitativas de elementos, principalmente 

daqueles que sabidamente devam estar em baixos níveis de concentração, é preciso adotar 

especiais cuidados em todas as etapas do processo, para que os resultados obtidos possam de fato 

representar o que se tem in loco.  Por essa razão é importante identificar em cada uma das etapas 

que se sucedem (amostragem / estocagem da amostra / tratamento da amostra / estocagem do 

analito / técnica analítica) as principais fontes de erros, para evitá-los. 

  Na descrição da metodologia de amostragem, destacamos em nosso procedimento os 

cuidados em relação às características dos pontos de coleta, homogenização da amostra e 

estocagem. Em nenhum momento de nosso trabalho fizemos uso de conhecidas fontes de erros, 

como borrachas, superfícies metálicas, graxas e reagentes de baixa pureza. 

                                                                                                                                                                                                      
257 Segalla, A. I.  Botânica, melhoramento e variedades. São Paulo, Peri,  1964,  p. 61  (in Gomes, F. P.,  et  alii.  Cultura  e   

adubação   da   cana-de-açúcar.  São Paulo,  Peri,  1964,  p. 368). 
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  Sempre que utilizamos água para diluições, esta era destilada e deionizada. Todas as 

soluções e para análises foram acondicionadas em recipientes de plástico e guardadas em 

geladeira à temperatura próxima de 4
o
C. Os recipientes poliméricos, quando não descartáveis, 

foram lavados com detergente e deixados descontaminar com solução 10% de HNO3, sempre 

por um período superior a 24 horas.  

Além desses procedimentos de descontaminação, os vasos de teflon utilizados no 

microondas foram especialmente descontaminados para cada amostragem, segundo um 

programa editado por nós. Esse programa consiste numa rampa de aquecimento (25
o
C a 100

o
C) 

durante 7 minutos  e num platô que mantém a temperatura a 100
o
C durante mais 20 minutos. 

Para essa descontaminação foram utilizados 50 mL de solução 10% de HNO3.  

 

III.3 Metodologias de avaliação da fertilidade do solo utilizadas pela usina Campestre 

 

 Se o solo possui quantidades convenientes de nutrientes essenciais para o bom 

desenvolvimento e produção de uma determinada cultura e se alguns outros fatores forem 

favoráveis, certamente haverá grande produtividade. Dizemos então que a produtividade 

agrícola é função de diversas variáveis, tais como clima, tecnologia, os tratos culturais, 

fertilidade do solo entre outras. Dentre todos os fatores, provavelmente a fertilidade seja o de 

maior importância, porque melhores colheitas somente são possíveis se as plantas dispõem de 

quantidades adequadas de nutrientes. 

 Avaliar previamente ao plantio e esporadicamente a  fertilidade do solo é  uma prática 

muito conveniente e importante. Entretanto, a caracterização da qualidade do solo tem se 

tornado cada vez mais uma tarefa árdua, isto porque as descobertas sobre as especificidades de 

solos e plantas tornam os métodos químicos dispositivos para a realização de diagnósticos da 

fertilidade cada vez menos precisos para aquele fim; é preciso sempre buscar alternativas.  

 Atualmente há uma diversidade muito grande de métodos de análises. Elas incluem 

avaliações dos teores de quase todos os elementos essenciais para o crescimento das plantas, 

bem como de alguns que são tóxicos, além de testes para verificar a acidez, teor salino, teor de 

sódio, textura, água disponível, matéria orgânica e muitas outras análises. Apenas algumas 

dessas análises entretanto têm real importância para certas áreas; muitas análises são feitas 

portanto em função de problemas específicos de determinados solos. 

 Por outro lado, a fertilidade e as condições de utilização de um solo são também em 

grande medida função das suas características morfológicas, tais como: estruturas (formas e 

dimensão do torrões - agregados), da porosidade, das distribuições verticais e laterais das suas 

camadas. 
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 Quando se avalia a disponibilidade de nutrientes do solo, geralmente se fazem duas 

aproximações. Na primeira, se faz a medição da quantidade total de nutrientes, ou de uma 

forma particular de nutriente, e se considera a quantidade existente no momento da 

amostragem. Na segunda, a maioria dos procedimentos de análises mede apenas uma parte 

do suprimento total do nutriente disponível, isto porque as proporções das soluções 

extratoras para com o solo, o tempo de agitação das misturas, além de outros fatores, 

influenciam a quantidade de cada nutriente removido. Assim, as soluções extratoras e as 

condições de extração determinam qual fração do nutriente desejado será extraído.  

 Já a quantidade de nutriente extraído (exportados), do solo para a planta, está, de certa 

forma, correlacionada com os aumentos de produção da safra; na cultura da cana a reposição 

dos nutrientes é feita geralmente  com fertilizantes e, como vimos, principalmente com 

vinhaça. 

 

III.3.1  Método visual 

 

 Para se saber se a cultura carece de uma irrigação, o aspecto da folhagem também pode 

ser um bom indicador, pois nesse caso ela se torna escura, diferenciando-se nitidamente do 

verde característico; as folhas costumam enrolar-se e ficam pendentes; caso a falta de água seja 

prolongada, a planta interrompe o crescimento e a folhagem adquire uma coloração amarelada. 

Quando há excesso de água no solo, a ponta da cana fica amarelo-esverdeada e apresenta 

sintomas de “murchamento”.  

 

Foliar 

 

  Este método está fundamentado no fato de que as plantas que têm algumas carências 

ou mesmo excessos de alguns elementos minerais normalmente apresentam sintomas definidos 

e bem característicos que eles provocam. Desse diagnóstico pode-se concluir que o solo é 

deficiente ou excessivamente rico de tais elementos na forma assimilável. Em canaviais, a 

diagnose foliar é muito utilizada como um suplemento ou uma alternativa para as análises de 

solo na identificação de possíveis deficiências de nutrientes em áreas problemáticas, bem como 

na rotina de planejamento e de avaliação de programas de adubação. 

  Sistematicamente, anotações de campo, análises de solo e de plantas devem  preceder  

a identificação visual. Salvo casos de doenças, acidentes químicos, estresses ambientais (seca, 

raios, inundações, etc), sérias desordens nutricionais na cana podem, na maioria das vezes, ser 

identificadas visualmente.  
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  Embora  este  método  apresente  a  vantagem  de  não  requerer equipamentos, ele 

apresenta algumas desvantagens, entre as quais destacam-se: 

-quando o diagnóstico é feito, de carência ou excesso, a cultura já está comprometida; 

-exige pessoal familiarizado, capaz de distinguir os sintomas; e 

-não se explicam os antagonismos nem os sinergismos iônicos. 

 O sistema radicular da cana-de-açúcar compreende: 

A) raízes temporárias, os primeiros órgãos da planta,  desenvolvem-se e duram menos de trinta 

dias: servem para suprir a planta de alimento no primeiro estágio do seu desenvolvimento; 

B) raízes permanentes: partem do ponto baixo do colo e acompanham a planta durante toda a 

sua vida; e 

C) raízes adventícias ou aéreas: partem dos primeiros nós do colmo.  

A figura abaixo equematiza as diferentes partes funcionais da planta de cana-de-açúcar. 

 

Figura 20: partes funcionais da planta e posicionamento do dewlap para amostragem e análise 

do tecido foliar. 
 

 Na cana-de-acúcar, as três categorias principais usadas, que constituem guias no 

processo de identificação dos distúrbios nutricionais, são apresentadas na tabela 22 e nas 

figuras que sucedem. Tal acervo foi elaborado com base principalmente nas referências:  

Cultura e adubação da cana-de-açúcar258,  Nutrição da cana-de-açúcar259 e Nutrição mineral 

e adubação de plantas cultivadas260. 

 
                                                           
258 Gomes, F. P.;  Lima, U. de A.;   Junqueira, A. A. B.;  Dantas, B.;  Segalla, A. L.;  Ranzani, G.;  Camargo, A. P. de.;  

Ortolani, A. A.;  Brieger, F. O.;  Paranhos, S. B.; Bergamin, J.;   Malavolta, E.;  Haag, H. P.;   Gomes, F. P.;  Lima, C. C. de 

A.;  Peixoto,  A. M.;  Valsechi O.   e   Oliveira,  E.  R.  de.  Cultura  E   Adubação   Da   Cana-de-Açúcar.  São Paulo,  

Peri,  1964,  368p. 
259 Anderson, D. L.  e   Bowen, J. E.  Nutrição  da  Cana-de-Açúcar.  Piracicaba,  Associação Brasileira para Pesquisa da 

Potassa e do Fosfato,  1992,  40p. 
260 Malavolta, E.; Haag, H. P.; Mello, F.A.F. de.  e  Sobrinho, M.O.C.B (1974).  Nutrição mineral e adubação de plantas 

cultivadas. São Paulo, Pioneira,  p. 259 - 292. (ver também no final ilustrações relacionadas à diagnose visual). 
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Figuras - 21 e 22 
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Figura 23  
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Figuras 24 e 25 
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Figuras 26 e 27 
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Figuras 28, 29 e 30 
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Figuras 31, 32 e 33 
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Figuras 34, 35 e 36 
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 Quando a diagnose visual identifica deficiência de nutriente, ela pode ser confirmada 

por meio de aspersão foliar de solução contendo o elemento em dúvida ou através da injeção de 

soluções ou de sais do elemento em folhas, ramos e troncos. Ressaltamos que em nossas 

observações de campo não constatamos evidências visuais que pudessem estar relacionadas à 

deficiência ou excesso de um daqueles nutrientes. 

 

III.3.2   Análises de amostras de solo 

 

  A observação cuidadosa da forma dos agregados e de espaços vazios entre eles, ou 

mesmo dentro dos próprios agregados, constituem importantes informações para a 

caracterização da fertilidade do solo. Os vazios são importantes para que a água possa entrar, 

circular no solo e também para que as raízes possam respirar. 

  Para descrição sucinta do solo observamos nas trincheiras, três grupos de 

características principais: cor, que muda de cima para baixo e permite distinguir camadas; 

agregados e vazios (estrutura do solo), também mudam de cima para baixo; os agregados 

contêm partículas finas do solo: argila, areia, siltes, enquanto os vazios informam 

principalmente sobre a porosidade. 

  

Métodos químicos de análises  

   

 Permitem determinar  os  teores  disponíveis  de  nutrientes e de elementos tóxicos 

(principalmente alumínio em solos ácidos)  para as plantas,  bem como caracterizar outros 

parâmetros relacionados à fertilidade, entre os quais: pH, soma das bases trocáveis, capacidade 

de troca de cátions, índice de saturação em bases, percentagem de hidrogênio e de carbono.  Os 

métodos de análise química de terras variam muito, principalmente no que se refere à solução 

extratora. 

  É importante enfatizar que a avaliação da fertilidade do solo é sempre relativa a 

"padrões de fertilidade" previamente determinados. Esses padrões de fertilidade  variam com o 

procedimento analítico utilizado para a medição. Após a determinação experimental, os 

resultados obtidos são comparados com os padrões e a seguir conclui-se acerca do estado de 

fertilidade do solo. 

 

Extrações 

 
 Por mais eficientes que sejam os procedimentos de extração e de ataque às amostras de 

terra, normalmente, são responsáveis por alguns desvios nos resultados obtidos. Principalmente 

porque quando amostras de solo ou sedimentos são colocadas em contato com uma solução, o 
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sistema tende a um equilíbrio no qual a quantidade total de um elemento M é distribuída, parte 

é liberada (complexada), adsorvida e parte permanece na fase sólida, em função da constante 

de equilíbrio e produto de solubilidade. Nesse sistema passam a ocorrer diversas reações nas 

quais alguns ou mesmo todos os componentes são envolvidos; na fase líquida, elementos traços 

estão presentes como íons livres e como complexos minerais organo solúveis. A mudança do 

pH e também do potencial redox pode implicar importante deslocamento de equilíbrio. Além 

disso, suspensões sólidas podem contribuir para  aumentar a quantidade de elementos traços 

adsorvidos na fase sólida (pseudo solução)261.  

 

Determinação do pH  

 

 Uma das definições usuais de solo ácido considera que, nele, não há compensação de 

cargas negativas da matriz do solo por cátions básicos (Na
+
, K

+
, Ca

+2
, Mg

+2
) e o alumínio 

superficial desempenha um papel importante. Nesse tipo de solo, a deficiência de cátions 

básicos é substituída principalmente por Al
+3

 e H
+
. Os solos podem ser naturalmente ácidos 

devido às características originais ou pelas condições de formação do solo que favoreçam a 

remoção de bases, mas também pode ter sua acidez aumentada por cultivos e por adubação262. 

 A importância da determinação do pH ("reação do solo") prende-se ao fato de que a 

acidez influi numa série de propriedades químicas do solo, tais como disponibilidade de 

nutrientes e presença de elementos tóxicos. A intensidade da acidez  do  solo  é  dada  pela  

acidez  da  solução  e  pela  acidez  potencial. O solo é considerado de  “acidez elevada” se o 

pH < 5;   se  5,0 < pH < 6,0  de  “acidez média”;  se 6,0 < pH < 7,0  de  “acidez fraca”; se  pH 

= 7,0 o solo tido como neutro  e  se o 7,0 < pH < 7,8 apresenta alcalinidade fraca.  O pH revela 

a concentração catiônica presente nos componentes mais ativos do solo, que são a argila e a 

matéria orgânica. 

 Quando o pH é inferior a 5,0 pode ocorrer a liberação do Al+3 da estrutura cristalina 

dos minerais de argila, que passa para a solução do solo - água que contém diversos sais 

minerais do solo, oxigênio e gás carbônico. 

 GOLDIN  e LAVKULICH263 relatam implicações decorrentes de atividades antrópicas 

sobre solos, entre as quais observam em solos cultivados, comparados às condições originais,  

um aumento expressivo do pH.  

 

                                                           
261 Cottenie,  A.;  Camerlynck,  E.;  Verloo,  M. and  Dhaese, A.  Fractionation  and determination of trace elements in 

plants, soils and sediments. Pure & Appl. Chem., 52: 45 - 53, 1979. 
262 Garotti, F. V. Determinação de Alumínio em Solos. USP (São Paulo), Tese de Doutorado, 1992, p. 18. 
263 Goldin, A.  e  Lavkulich, L. M. Historical land clearing in the fraser lowland of British Columbia and Washington 

State:  Effects on soil genesis. Soil Sci. Soc. Am. J., 52: 467 - 473, 1988. 
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-acidez da solução ou acidez ativa 

 

 O procedimento consiste na determinação do pH da solução aquosa resultante da 

mistura de 10 cm3 de Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) e 25 mL de água destilada e deionizada. 

Este pH mede apenas a acidez ativa, porque a água não tem capacidade de extrair os íons de H+
 

e Al+3 que se encontram adsorvidos nas partículas coloidais do solo. 

 Além de não informar acerca dos íons H+ e Al+3 que se encontram oclusos, a acidez 

ativa é também  influenciada pela ocorrência de pequenas quantidades de sais que existem no 

solo, além de variar em função do período de amostragem do solo e mesmo de pontos 

diferentes de amostragem. Entretanto, a caracterização dessa acidez é de fundamental 

importância pois influencia notavelmente a mobilidade de muitos elementos, especialmente 

aqueles que se encontram em níveis de traços264. 

 Freqüentemente, as medições desse tipo de acidez não são feitas mais através da  

determinação do pH da água pura, mas sim pelo pH da suspensão solo/CaCl2 0,01 M.  O pH 

determinado através do CaCl2  0,01 M tem a vantagem de minimizar a influência de 

quantidades de sais no solo, além de apresentar correlações mais estreitas com as saturações 

das bases. Soluções de CaCl2 0,01M  também são freqüentemente usadas em procedimentos 

convencionais de extração de  alguns metais265.  

 

-procedimento utilizado 

 

 Em 10 cm3 de TFSA adicionamos 25 mL da solução de CaCl2 0,01 M. Após 20 

minutos de contato sob agitação, deixamos em repouso por pelo menos 1hora e 30 minutos, 

após o que procedemos à leitura. A leitura foi feita mergulhando o eletrodo na suspensão do 

solo, fazendo sua ponta tocar ligeira e suavemente a camada sedimentada. A leitura final foi 

definida após se estabelecer o equilíbrio - sem agitação. A calibração foi feita com solução 

tampão de pH entre 4,0 e 7,0. 

  

 

 

 

 

Acidez potencial 

                                                           
264 Verloo, M.; Kiekens, L. and Cottenie, A.  Distribuition patterns of essential and non essential trace elements in the 

soil-soil solution system. Pedologie, XXX, 2: 166, 1980. 
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 Refere-se à parte não dissociada do hidrogênio, decorrente dos íons de hidrogênio e do 

alumínio adsorvidos nas cargas negativas dos colóides do solo. Os principais constituintes que 

deteminam a acidez potencial em solos ácidos são: alumínio trocável, óxidos e hidróxidos de 

ferro e alumínio, que se encontram na superfície das argilas ou nos espaços inter-laminares, 

fenóis e ácidos da matéria orgânica, principalmente a parcela associada aos radicais carboxila e 

hidroxila. 

 A acidez potencial, normalmente representada pelos íons H+ e Al+3, que ocorrem no 

solo, adsorvidos às partículas coloidais e em ligações covalentes, é constituída de duas frações: 

a acidez trocável - representada pelo Al+3, que, ao se hidrolisar, aumenta a concentração de 

íons na solução do solo,  e também pela acidez não trocável, que pode ser neutralizada através 

de solução básica ou tamponada, representada principalmente pelo H+. 

 

-método do acetato de cálcio  

 

 Este método consiste em determinar os valores da acidez potencial do solo através da 

extração da fração ácida, com solução de acetato de cálcio e titulação alcalimétrica do extrato. 

 O procedimento adotado consiste previamente em preparar de solução de acetato de 

cálcio 1M e calibração do pHmetro para pH entre 7,0 e 7,1. 

 Em um erlenmeyer (250 mL) adicionamos 5 cm3 de TFSA e 100 mL da solução de 

acetato de cálcio. Tampamos o erlenmeyer e mantivemos este sistema sob agitação por 20 

minutos, após o que deixamos o sistema em repouso por pelo menos 5 horas. Pipetamos 50 mL 

do líquido sobrenadante, ao qual acrescentamos fenolftaleína. Finalmente, titulamos com 

solução 0,025 Molar de NaOH até viragem para róseo. O branco foi corrido, e o resultado 

obtido foi descontado do extrato de solo. 

 O volume obtido corresponde, numericamente, aos miliequivalentes/100 cm3 de TFSA. 

 

Determinação do Alumínio trocável 

 

 Esta determinação visa quantificar o alumínio trocável através de solução salina não 

tamponada, utilizando-se de titulação através de solução de hidróxido de sódio. 

                                                                                                                                                                                                      
265 Houba, V. J. G.;   Novozamsky, I.;  Huybregts, A. W. M.   and   Van der Lee, J. J. Comparasion of soil extractions by 

0,01M CaCl2 , by EUF and by some conventional extraction procedures. Plant and soil, 96: 433 - 437, 1986. 
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 O procedimento consiste em adicionar, a um erlenmeyer, 10 cm3 de TFSA e 100 mL de 

KCl 1 M e submeter o sistema a agitação durante 15 minutos, após o que a solução é deixada 

em repouso até o dia seguinte. 

 No dia seguinte, 25 mL do sobrenadante são passados para outro erlenmeyer ao qual 

são  adicionados mais 25 mL de água destilada e fenolftaleína. Esta solução é então titulada 

com NaOH  0,025 M. 

 A prova em branco é feita titulando-se uma alíquota de 25 mL de KCl  1 M; essa 

alíquota deve ser de um material que não tenha tido nenhum contato com o solo. 

 Para efeito de cálculo: 

Al+3 (eq. mg/100 cm
3
 de TFSA) = volume gasto de NaOH 0,025 M (utilizado para titular a 

amostra de solo) - volume do branco. 

 

-solução e reagentes 

 

 KCl 1M: 75 g de KCl  em 1 litro de água destilada e deionizada. 

 NaOH  0,025 M: 40 gramas de NaOH em 1 L de água (solução estoque). A partir desta 

solução, retiramos 25 mL e diluímos em balão volumétrico de 1.000 mL. A padronização foi 

feita na maioria das vezes com biftalato de potássio; esporadicamente com  solução de HCl 

0,025 M. 

 

Determinação de Cálcio  

 

 O procedimento para obter o extrato é análogo ao do alumínio. Utilizamos 25 mL do 

sobrenadante, aos quais são adicionado 10 mL de solução tampão e indicador calcon 0,4%. A 

solução é titulada com EDTA  0,025 N até que a coloração azul seja persistente, e o volume 

(V1) é usado no cálculo. 

 

Determinação de Magnésio 

 

 A determinação do magnésio é feita junto com cálcio, e o extrato utilizado é também o 

mesmo daquele obtido para o alumínio. Utilizamos também 25 mL do sobrenadante, aos quais 

são adicionado 10 mL de solução tampão pH 10 (NH4Cl + NH4OH) e indicador negro de 

eriocromo 0,4%. A solução é titulada com EDTA 0,025 N,  o volume gasto nesta titulação 

(V2), subtraído do volume gasto na titulação do cálcio (V1), será utilizado para cálculo do 

magnésio. 

 

Determinação de fósforo e potássio 
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 São transferidos 10 cm
3
 de TFSA para uma solução de H2SO4   0,25 M. A solução é 

então agitada por 15 minutos, após o que fica em repouso para decantação.  

 Do sobrenadante são tomados 5 mL, aos quais são adicionados 10 mL  de solução 

diluída de sulfo-bismuto molibdica e indicador ácido ascórbico 20%. Após 3 horas é feita a 

medição de fósforo através de um espectrofotômetro em 660 nm. Caso o  teor de fósforo (eq. 

mg. %) esteja abaixo de 0,12 é considerado baixo; entre 0,12 e 0,30 médio; quando maior que 

0,30 é tido como alto. 

 Utilizando 25 mL do extrato obtido na extração para fósforo, procedemos à leitura para 

potássio por fotometria de chama e posterior classificação dos teores, que é análoga à do fósforo. 

 

Matéria orgânica 

 

 Geralmente aceita-se  que o conteúdo de matéria orgânica dos solos diminui quando o 

solo passa a ser utilizado para o desenvolvimento de culturas, estabilizando-se, alguns anos266 

depois em uma condição de equilíbrio específico, definido basicamente pelo tipo de cultura. 

TIESSEN et alii267, entretanto,  concluíram em estudos de caso que em solo utilizado há 90 

anos  esse equilíbrio parece não ter sido estabelecido.  

Segundo ROVIRA e GREACEN268,  a dinâmica com que ocorre a redução dos teores 

de matéria orgânica na fase inicial de cultivo está relacionada à oxidação provocada pelo 

aumento das atividades microbiológicas; outros autores atribuem à redistribuição da matéria 

orgânica motivada por uma redistribuição determinada em função da inversão do solo 

provocada pela aração. 

Segundo COELHO269, a determinação do teor de matéria orgânica também se constitui 

um importante fator para avaliar a recomendação de calagem. Segundo esse autor é necessário 

aplicar sete vezes mais calcário para neutralizar um quilo de húmus do que um quilo de argila. 

 Em nossas medições, a matéria orgânica foi determinada utilizando-se metodologia 

analítica adaptada do método de Walkley-black. Objetiva-se com sua determinação avaliar a 

quantidade desse nutriente (orgânico) que, incorporado ao solo por diferentes formas, possa 

estar disponível para o vegetal, mas também influir decisivamente na melhoria da estrutura do 

solo e na sua fertilidade, pois: 

                                                           

266 É comum falar-se em 22 anos. [Lima, J. M. J. C.  Alterações  de  propriedades  de solos cultivados com cana-de-

açúcar.  Piracicaba, Tese de doutorado,  1995,  p. 12.] 
267 Tiessen, H.; Stewart, J.W.B e Bettany, J.R.  Cultivation effects on the amounts and concentrations of carbon, nitrogen 

and phosphorus in grassland soils. Agron. J.,  74: 831 - 835, 1982. 
268 Rovira, A.D.  e  Greacen, E. L.  The  effect of aggregate disruption on the activity of microorganisms  in the  soil.  Aust. 

J. Aric. Re., 8: 659 - 679, 1957. 
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a)  através de sua decomposição disponibiliza CO2, água, calor e por conseguinte sais minerais. 

Nessas reações, efetuadas por microorganismos, há produção de colóides agregantes que  

influem na estrutura porosa do solo; 

b) possibilita a biodiversificação ( “pirâmide alimentícia”); 

c)  promove a produção de enzimas e hormônios; e 

d) possibilita a fixação de nitrogênio270 por parte das bactérias simbiontes e assimbiontes. 

  

Determinação da matéria orgânica 

 

A matéria orgânica presente em 1,5 cm
3 

 de TFSA é oxidada utilizando-se 20 mL de 

solução 4 N de  Na2Cr2O7  e  20 mL de H2SO4 concentrado. Mantém-se a solução sob agitação 

durante 1 minuto e, em repouso, durante 45 minutos, após o que, sob agitação, são adicionados 

100 mL de água destilada. Depois da adição de água deixa-se a solução em repouso por mais 

20 horas;  então procede-se  à leitura do sobrenadante em fotocolorímetro. 

 Quanto ao cálculo, embora mais recentemente se considere que a matéria orgânica do 

solo seja constituída por cerca de 52% de carbono e, portanto, o fator multiplicativo 1,923  seja  

considerado para quantificar o total da matéria orgânica existente, nós utilizamos 1,724 como 

fator de correção, admitindo portanto que a matéria orgânica do solo tenha 58% de carbono. A 

justificativa é que esse fator (1,724) é o usado no laboratório de solos da usina Campestre. 

 Se o teor de matéria orgânica estiver abaixo de 1,37%,  a terra é classificada como de 

baixo teor;  entre 1,37 e 2,4%, médio teor;  se  maior que 2,4%, então é tido como de alto teor.  

 

Soma das bases (SB),  capacidade de troca de cátions (CTC) e índice de saturação (IS) 

 

 Os valores de SB, CTC e IS são os parâmetros que, em última instância, são utilizados 

para avaliar a necessidade de se empregarem adubos e corretivos, ou mesmo para caracterizar a 

fertilidade de solos, tanto nas usinas de um modo geral, quanto em muitas propriedades 

agrícolas e mesmo em laboratórios de solos. 

 Denomina-se soma das bases trocáveis de um solo, argila ou húmus, a  soma dos 

terores de cátions permutáveis, exceto H
+
 e Al

+3
. É comum, entretanto, determinar-se a SB com 

base nos teores de Ca
+2

, Mg
+2

 , K
+
 e Na

+
; particularmente o sódio não é determinado em  

                                                                                                                                                                                                      
269 Coelho, F. S.  Fertilidade do solo. Campinas, Instituto Campineiro de Ensino Agrícola,  1973,  p. 123. 
270 Segundo consta  [ http://asparagin.cenargen.embrapa.br/embrapa/portugues/meioamb.html#cana: Cana-de-açúcar rende 

mais com menos insumos (24/06/94)] Tecnologias desenvolvidas para a cana-de-açúcar - como colheita sem queima e o uso 

das variedades CB 15-3 ou SP 7011-43 - permitem a crescente substituição da adubação nitrogenada pela fixação biológica 

de nitrogênio. A aplicação desta tecnologia em 8 mil ha, nas regiões de Campos-RJ e no Estado de Pernambuco, já está 

possibilitando economia de US$ 400 mil por ano, sem perda de produtividade, além da redução da degradação do solo. 
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regiões distantes do mar porque seu valor é relativamente baixo, mas em regiões sob influência 

marítima ou  em regiões semi-áridas do Brasil passa a ser considerado. 

 A  CTC de um solo está relacionada à quantidade de cátions retidos em sua  superfície, 

mas que são permutáveis. Normalmente é calculada como: CTC271 = (Ca
+2

 + Mg
+2

  +  K
+
 +   

Al
+3

  +  Na
+
  +  NH4

+
 +....  ).   Se determinada a pH 7, então trata-se da CTC máxima; se a pH 

4,5 então a CTC é  mínima, e, CTC real, se determinada no pH do solo. Um valor baixo de 

CTC sugere que o solo tem pequena capacidade para reter cátions em forma trocável; nesses 

casos, não se devem fazer adubações e  calagens em grandes quantidades de uma só vez, mas 

em etapas, para minimizar perdas por lixiviação. 

    O índice de saturação é calculado pela relação percentual entre a SB e a CTC 

determinada a pH 7,0. Um IS baixo significa que há pequenas quantidades de cátions, de um 

modo geral Ca
+2

, K
+
  e  Mg

+2
, saturando as cargas negativas dos colóides, e que a maioria delas 

está sendo neutralizada por H
+
 e Al

+3
. Diz-se normalmente nesse caso que o solo é ácido e pode 

conter alumínio em níveis tóxicos para as plantas; a recíproca explica valores altos de IS. 

 

III.4  Tratamento das amostras e análises via ICP-AES: metodologia utilizada e   

proposta para análises multielementares 

 

  Para percebemos nitidamente a importância da sistemática de monitoramento que 

usamos no Instituto de Química (IQ-USP/SP) e que permite caracterizar alguns parâmetros para 

definir a qualidade de solos e, também, a diferença em relação àquela que tradicionalmente é 

utilizada por algumas usinas - as que fazem monitoramento -,  precisamos conhecer a rotina de 

trabalho das usinas no que diz respeito ao controle de qualidade do solo. A leitura comparativa 

dos ítens III.3 e III.4 possibita esta diferenciação. 

 É importante ressaltar, no entanto, que muitas usinas, infelizmente, sequer  têm 

laboratório próprio de análise de solos  e quando precisam (!) fazer determinações recorrem a 

entidades prestadoras de serviços, como universidades ou laboratórios especializados272. 

  Felizmente, muitas usinas, pelo menos no Estado de São Paulo, têm laboratórios 

próprios e os utilizam para orientar procedimentos a serem executados no campo; os resultados 

obtidos nesses laboratórios são utilizados pelos agrônomos para tomar decisões acerca do que 

fazer com determinada  gleba ou sobre como e quanto utilizar de determinado corretor. 

                                                           
271 As concentrações referidas, ao contrário das recomendações atuais da  IUPAC, não estão aqui expressas em  mol/L, mas 

sim em: equivalentes miligramas (eq.mg) /100 cm
3
 de TFSA. 

272 Prado  [Prado, H.  Manejo dos solos:  descrições  pedológicas  e  suas  implicações.  São Paulo,  Nobel,  1991,  p. 100 - 

108],  cita a relação dos laboratórios de análise de solo que fazem parte do programa de controle de qualidade, segundo o 

método do laboratório do IAC - Campinas/São Paulo. A lista relaciona um total de 44 laboratórios em todo o País, dos 

quais apenas 37 fazem atendimento externo. 
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Particularmente a Usina Campestre, à qual nossos sítios de estudos pertencem, pelo menos 

durante quase todo o período de nosso trabalho de campo, dispunha de um laboratório 

biológico próprio, um de controle de qualidade da cana, açúcar e álcool, e um de solo; esse 

último manteve-se satisfatoriamente equipado para as demandas descritas no item III.3 desta 

unidade e no qual foram realizadas. 

 

Tratamento das amostras 

 

   A dissolução de metais de solo e sedimentos, utilizando digestão ácida e aquecimento 

através de microondas, tem se mostrado eficaz, principalmente comparando com os outros 

dispositivos também utilizados, como a chapa elétrica e mesmo o forno aberto.  

  O uso do forno de microondas se justifica absoluta e relativamente porque:  

A)  é controlado totalmente por microcomputador, que fornece em pequenos intervalos de 

tempo informações precisas sobre pressão do sistema, temperatura, tempo e potência em 

que o microondas está operando;  

B)  comparado ao tradicional método de aquecimento por placas de aquecimento, o sistema 

permite redução substancial de tempo para digestão da amostra;  

C)  é possível abrir de uma só vez um número bem razoável de amostras, podendo chegar a 12;  

D)  o sistema é fechado,  (vasos  fechados que  permitem  troca  de  energia,  mas  não  de 

massa273 com o   meio externo) e seguro274,  o que  minimiza drasticamente alguns 

problemas associados com métodos convencionais como perda de amostra; e 

E)  o custo operacional é considerado baixo. 

   HEWITT e REYNOLDS275  referem-se a experimentos que tiveram por objetivo 

avaliar a precisão da extração dos metais em amostras de materiais geológicos e comparar a 

recuperação da extração com um método aceito, que utilizava chapa de aquecimento; os 

métodos citados como referência foram:  EPA/SW-846  e USATHAMA (United States Army 

Toxic and Hazardous Material Agency)/metodo R9. Nesses experimentos, não pretendiam uma 

extração total dos metais presentes no solo ou sedimentos; ao contrário, os métodos utilizados 

para comparação pretenderam a extração dos metais potencialmente disponíveis por processos 

de lixiviação ou biológico. Os resultados foram bem satisfatórios. 

 É sabido que métodos de digestão que utilizam misturas de  HNO3, HCl, HF e HClO4, 

aquecidas com chapa quente ou mesmo forno microondas, são recomendados para extração 

                                                           
273 Evidentemente não estamos considerando: E = m.c

2
 

274 Podemos afirmar com conhecimento de causa, pois presenciamos uma forte explosão do microondas, e o sistema de 

segurança do aparelho manteve a integridade externa.  
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total; entretanto, há evidências de que não chegam a extrair de fato muitos dos metais nativos 

do material geológico276; digestões ácidas que não contêm HF não atacam, por exemplo, 

matrizes de aluminosilicatos.  

  A par dessas possibilidades e limitações, nossa opção foi utilizar uma metodologia de 

abertura de amostras que solubilizasse a fração de metais potencialmente disponível. Isso se 

justifica porque, dessa forma podemos caracterizar  a fração que de fato interessa para a planta  e 

que também  representa perigo de contaminações, pois contribuições metálicas antropúrgicas em 

solos e sedimentos estão freqüentemente associadas com frações orgânicas277. 

 

Métologia utilizada 

 

 A metodologia utilizada por nós baseou-se em HEWITT e REYNOLDS. Utilizamos 

um forno microondas adaptado, com vasos de teflon de 120 mL e com  sistema rotatório. A 

digestão das amostras, de aproximadamente 0,5 gramas, foi realizada com ácido nítrico 

concentrado (65%). O programa utilizado é o EPA 3050, descrito como uma rampa de 

aquecimento: temperatura ambiente até  175
o
C em 5 minutos e 30 segundos e uma plataforma 

de 4 minutos e 30 segundos, totalizando 10 minutos de digestão sob aquecimento e pressão.  

 O microondas SPEX-CDS 7000 funciona acoplado a um microcomputar, que durante a 

abertura das amostras, controla, através de um sensor colocado em um dos vasos, e registra a 

temperatura, tempo, pressão e potência do microondas aplicados ao sistema de vasos. Os perfis 

médio da evolução temperatura versus tempo  e  potência versus tempo  estão representados na 

figura 37, que contém cerca de  2.000 pontos plotados - o sistema foi monitorado em intervalo 

médio de tempo correspondente a 0,3 segundos. 

                                                                                                                                                                                                      
275 HEWITT,  A. D.  and    REYNOLDS,  C.  M.  Dissolution  of  Metals  From Soils  and Sediments  With  a  Microwave-

Nitric  Acid  Digestion Technique.  Atomic Spectros., 11 (5): 187 - 192, 1990. 
276 S. S. Que Hee and J. R. Boyle,  Anal. Chem. 60: 1033,  1988. 
277 Segundo Kratochvil  e Mamba o uso de apenas HNO3 pode ser suficiente para liberar metais que estão ligados com 

matrizes orgânicas    [Kratochvil, B.  and   Mamba, S.   Microwave  acid  dissolution of soil samples for elemental analysis.  

Can. J. Chem.,  68: 360, 1989]. 
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Figura 37: variação típica de temperatura, potência e pressão durante o tratamento da amostra. 
 
 

Quanto à repetibilidade do sistema microondas  

 

 A reprodutibilidade, durante a etapa de digestão das amostras, é de fundamental 

importância para a identificação e  a caracterização de uma possível fonte de erro. A sistemática 

adotada por nós para checagem foi a de analisar as curvas de Potência e Tempo. Utilizando o 

software “origin - versão 3.5”,  determinamos as integrais de dez curvas Potência x Tempo - área; 

as integrais indicam a quantidade de energia transferida pelo microondas para o seu interior. O 

valor médio obtido foi  525.175,25 Joules, e o desvio-padrão, foi de  0,02. Assim, podemos de 

fato concluir que, pelo menos durante essa etapa, a margem de erro associada pode ser 

considerada muito pequena, o que reforça a sua indicação. Embora essa energia, transferida do 

microondas para o seu interior, não corresponda à energia total absorvida pelo conjunto de vasos 

e pelo que está em seu interior, a reprodutibilidade de seus valores tranqüiliza acerca da precisão. 

 

 

 

Sobre a técnica analítica usada para leituras dos analitos 

      Potência 

      Temperatura 

      Pressão 

Área integrada 
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A técnica utilizada para estas leituras foi a espectrometria de emissão atômica com 

fonte de plasma de argônio induzido (ICP-AES).   

Não é nossa prioridade o aprofundamento teórico sobre funcionabilidade e análise 

espectral, encontradas facilmente em referências especializadas278. Procuraremos, entretanto, 

sempre que necessário, descrever satisfatoriamente as informações que julgamos 

imprescindíveis à compreensão e viabilidade da metodologia por nós utilizada. Está sim 

coerente com os objetos de nosso trabalho a ênfase nos aspectos que justificam nossa 

convicção da possível aplicabilidade da espectroquímica por emissão atômica enquanto técnica 

potencial, possível e de grande interesse para ser utilizada na rotina de análise do solo. 

 

Critérios para a escolha da técnica  

 

 A principal vantagem, que faz a diferença e justifica a nossa escolha, está no fato de 

que o ICP-AES possibilita a leitura seqüencial e/ou simultânea de elementos que possam estar 

presentes em altas ou baixas concentrações (traços e em alguns casos, ultratraços). 

 O custo para aquisição de um aparelho moderno está em torno de US$ 100.000. Já o 

custo operacional depende basicamente do preço do torpedo de Argônio, que é US$ 60,00/10m
3
 e 

da mão-de-obra técnica. Para avaliar comparativamente a validade de tal investimento é preciso 

considerar que, para efeito de trabalho de rotina, em que se pretendem executar análises de vários 

elementos, certamente esse custo operacional fica entre os mais baixos. 

Condições experimentais 

 

 As condições de operação do sistema constam na tabela 24. Tais condições foram 

otimizadas para um estudo análogo279, que se utilizou para a mesma matriz. 

Tabela 24: condições de operação do ICP-AES 

.gás refrigente: Ar 12,0 L/min 

.gás auxiliar: Ar 1,0 L/min 

.pressão do nebulizador 26 bar 

.altura de observação vertical, acima da bobina da amostra 14 mm 

.potência do plasma 1.200 W 

.velocidade de introdução da amostra 1,5 mL/min 

.tempo de pré-fluxo 20 segundos 
 
C) Critérios admitidos 

 
                                                           
278 Moore, G. L.  Introduction atomic emission spectrometry. Amsterdan, Elsevier Science Publishers B. V,  1989,  p. 340.     
279 Vallilo,  M. I. Caracterização inorgânica das folhas e galhos do croton floribundus spreng. (Euphorbiaceae) e respectivo solo, por 

espectrometria de emissão com plasma de argônio induzido [dissertação de mestrado]. São Paulo (USP, SP), 1995,  p. 109.  
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 Para minimizar o problema das interferências espectrais procuramos escolher linhas 

livres, isoladas de outras, de outros elementos que certamente pudessem estar presentes na 

amostra a ser analisada. A tabela 25 relaciona as  interferências associadas às linhas de leituras 

escolhidas e fornece alguns parâmetros das curvas analíticas e limites de determinação. 

 As soluções de referências (estoques) usadas para diluições e determinações das curvas 

de calibração foram preparadas com sais dos metais, com alta pureza, água destilada e 

deionizada e HNO3 -grau analito- e acondicionadas em recipiente plástico. As curvas 

geralmente foram obtidas a partir de cinco pontos, incluindo o branco de calibração, que  

também foi preparado com HNO3 (10%) e estocado da mesma maneira.  

 Simultaneamente às aberturas das amostras também foi rodado o branco usando mesma 

quantidade de reagentes (10 mL de HNO3 concentrado), porém sem a terra (TFSA).  

 Para efeito de cálculo das concentrações, admitimos as regressões de primeira ordem de 

cada curva e, nelas, os coeficientes lineares (A0) e angulares (A1), listados na seqüência, 

caracterizam os parâmetros da função de primeiro grau utilizados para cálculo das concentrações, 

de maneira que: [Metal (g/mL)] = Ao   +   A1 . IR ,  onde IR refere-se à intensidade relativa da 

emissão do analito.  

 Os limites de determinação, considerados como os limites280 entre os quais as leituras 

podem ser consideradas de confiança, foi determinado como de 3 vezes o desvio padrão do 

branco (HNO3 10% v/v) e da solução de maior concentração e foram calculados pelo software 

do ICP-AES. 

  A assunção de metodologia padronizada e já tradicionalmente utilizada para abertura de 

amostras (microondas) e leitura multielementar nos analitos (ICP-AES) não elimina os erros 

associados aos efeitos de matriz281 e mesmo os efeitos das especificidades do próprio analito282 

no ICP-AES. Tais erros podem sim sugerir alguma dúvida acerca da exatidão, não da precisão; 

entretanto, é importante reforçar o fato de que a inclusão de uma área de testemunha em nossos 

estudos possibilita especularmos com segurança acerca de tendências de comportamento.  

 

 

                                                           
280 Berman, S. and MacLaren, J. W.  Appl. Spectrosc., 32 (4): 372 - 377, 1978. 

    Normalmente referido como LD, este limite na espectroscopia é determinado instrumentalmente em função da 

capacidade de discernimento ótico do menor sinal emitido pelo elemento, daquele sinal gerado por flutuação randônica da 

radiação de fundo e é expresso pela equação: 

y - yb = 3.Sb ; onde  y   corresponde ao sinal relativo à concentração do analito 

                               yb  corresponde a média dos sinais relativos às concentraçòes dos brancos 

                               Sb  desvio padrão das medições do branco. 
281 Kawaguchi, H.;  Ito, T.; Ota, K. and Mizuike, A. Effects of matrix on spatial profiles of emission from an inductively 

coupled plasma. Spectrochimic Acta  35B: 199 - 206, 1980. 
282 Chudinov, E. G.; Ostroukhova, I. I. and  Varvanina, G. V. Acid effects in ICP-AES.  Fresenius Z Anal. Chem. 335: 25 - 

33, 1989. 
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tabela 27: linhas espectrais etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5 Microanálises elementares e umidade residual 
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  Na central analítica do Instituto de Química, são feitas com freqüência análises de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio.  As determinações de  C, H  e  N  são feitas com base no 

princípio de que tais elementos são facilmente convertidos em CO2,  H2O  e  N2, 

respectivamente.  

  

Condições experimentais para microanálies 

 Analisador: Perkin Elmer - PE2400 CHN (detector de ionização de chama) 

 Temperatura de combustão: 925
o
C 

 Temperatura de redução: 640
o
C 

 Temperatura do forno: 83,3
o
C 

 Catalisador: Cu
o 

 Gás de arraste: He (99,9955 %) 

 Gás comburente: O2 (99,995 %) 

 Padrão de calibração: acetanilida (CHN) 

 Massa da amostra pesada para análise: 1 - 1,5 mg 

 

Determinação da umidade 

 A metodologia utilizada para determinar a umidade foi baseada no procedimento 

descrito283 pela EMBRAPA. Aproximadamente 10,00 gramas de solo (TFSA)  são colocados 

para secar em estufa  a 105 - 110
o
C, onde a amostra é deixada durante pelo menos 24 horas, 

após o que é colocada em um dessecador onde esfria, para novamente então ser pesada (mseca). 

O cálculo da percentagem mássica de umidade é feito pela relação entre a diferença de massas 

e a massa da amostra seca [(mpesada - mseca) x 100/mpesada).  

 É importante salientar que a determinação dos teores de água foi obtida nas amostras de 

terra que previamente tinham sido secadas naturalmente, como descrito em III.2 (segunda 

unidade); por essa razão, denominamos como umidade residual - não se trata portanto daquela 

umidade normalmente determinada em análises de solo.   

 

IV RESULTADOS DAS ANÁLISES TRADICIONAIS REALIZADAS NA USINA 

 

Na seqüência apresentamos e discutimos os resultados das análises realizadas como 

rotina no laboratório de solos da usina Campestre-Penápolis/SP284. 

 

 

                                                           
283 Método 1.3 descrito em Manual de  métodos de análise de solo. EMBRAPA,  1979. 
284 Reiteramos nossos agradecimentos à Usina Campestre pela cessão do laboratório de solos, no qual foram realizadas 

estas análises.  
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TABELA 24: RESULTADOS DETERMINADOS NO LABORATÓRIO DA USINA. 

C:\TESE\DOUTOR\TABELA23.DOC - antiga 23 
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TABELA 24RESULTADOS DETERMINADOS NO LABORATÓRIO DA USINA. 

C:\TESE\DOUTOR\TABELA23.DOC (CONTINUAÇÃO) 
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TABELA 24 RESULTADOS DETERMINADOS NO LABORATÓRIO DA USINA. 

C:\TESE\DOUTOR\TABELA23.DOC (CONTINUAÇÃO) 
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Análises dos resutados obtidos na usina 

 

 Neste item passamos a analisar em separado os resultados obtidos através dos 

procedimentos descritos anteriormente (III.3.2 - segunda unidade).  Utilizaremos como  

instrumento de análise,  gráficos de barras e regressões lineares285. 

Todos os  procedimentos referidos foram realizados no laboratório de solos da Usina 

Campestre. Seguindo a praxe do laboratório, estes resultados referem-se apenas a uma 

determinação. 

 Entretanto, como assinalado na tabela 26, os resultados tabelados referentes à acidez 

ativa e potencial foram obtidos no laboratório do Instituto de Química (USP) e correspondem à 

média de três determinações. São duas as razões que justificam tal decisão. A primeira é que, a 

priori, queríamos incorporar na análise estatística aquelas duas grandezas; para tanto era 

fundamental pelo menos ter uma idéia da confiabilidade dos dados, e, portanto, precisávamos 

calcular os desvios padrões286 (ou coeficientes de variâncias). A segunda, é que utilizando 

outras metodologia, realizamos todas as demais determinações, que visavam  caracterizar os 

teores287 de  fósforo, potássio, cálcio, magnésio e  alumínio.  

 Não obstante a praxe do  laboratório não garantir precisão e exatidão dos resultados 

individuais considerados nessa análise de dados, veremos que pelo menos para as grandezas, 

índice de saturação (IS), soma das bases (SB) e capacidade de troca de cátions (CTC), que se 

referem  a conjuntos de  teores e relações entre conjuntos, o número de amostragem assegura  

precisão suficiente das inferências.  

 A análise individual dos elementos será feita no capítulo seguinte, quando nos 

referirmos aos resultados obtidos no laboratório de espectrometria de emissão. 

  

  

 

 

 

                                                           
285 Não utilizamos gráficos de linhas para este tipo de análise porque consideramos conceitualmente incorreto - nada 

assegura que a relação entre concentração e tempo seja linear.  
286 Empregamos ambos os termos no plural porque não encontramos nas gramáticas consultadas explicação adequada para 

o plural da locução. A expressão não combina com exemplos de substantivos compostos, uma vez que o dicionário abona a 

grafia sem hífen. Por outro lado, é nossa intenção mostrar que se trata de padrões peculiares e não de “desvios” 

uniformizados por  um padrão específico. 
287 A discrepância dos resultados obtidos não se justifica somente pelo fato de que se estariam comparando metodologias 

diferentes, mas sim porque os resultados apresentam-se com dimensões diferentes. Os resultados obtidos  através das 

metodologias empregadas na usina para a caracterização dos teores de  P, K, Ca, Mg e Al  referem-se a eq. mg/cm
3
 de 

TFSA. Já os resultados obtidos através das metodologias utilizadas no IQ/USP-SP referem-se ppm (massa do 

elemento/massa do solo). 
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SOMA DAS BASES288  E   CTC 
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ACIDEZ POTENCIAL 
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V RESULTADOS DAS ANÁLISES ELEMENTARES REALIZADAS POR ICP-AES290 

 

 Na seqüência apresentamos os dados obtidos através da análise com ICP-AES. Os 

dados tabelados, expressos em partes por milhão291 (ppm),  referem-se à média de três 

determinações.  

 
Possíveis fontes de erros 

 

 Várias explicações são plausíveis para justificar alguns elevados desvios padrões: 

a)  estamos lidando com uma amostra natural complexa; 

b) possíveis erros no procedimento de amostragem, acondicionamento, secagem e moagem das 

amostras; 

c) a amostra final analisada ter resultado da mistura de subamostras coletadas em pontos 

diferentes; 

d) eficiência dos procedimentos de extração (item III.3.2 - extrações); 

e)  pequena massa pesada (pequenos erros de pesagem influem ponderadamente mais); e 

e)  limitações da técnica analítica (ICP-AES). 

 O último fator assume grande importância quando estamos quantificando elementos 

cuja faixa de concentração na alíquota a ser analisada  esteja perto do limite de determinação 

da técnica.  Esse fator teve grande importância nos casos dos elementos estanho, chumbo e 

boro. 

 Para estimar a reprodutibidade de todo o procedimento, da abertura da amostra até as 

leituras no ICP-AES, realizamos vários experimentos com sedimentos certificados. Os 

resultados estão listados na tabela 27.  

É importante ressaltar que nosso objetivo com esses experimentos foi avaliar a 

reprodutibilidade e não a recuperação. Os resultados mostram que para a maioria dos 

elementos pesquisados os coeficientes de variâncias foram satisfatoriamente pequenos; os que 

apresentaram maiores valores foram o cobre e o potássio, no segundo padrão; em nossas 

amostras o cobre esteve sistematicamente abaixo do limite de determinação, mas o potássio 

não. De fato a determinação de potássio por ICP-AES não é muito recomendada, sendo 

preferível sua determinação por fotometria de chama ou através de um espectrofotômetro de 

absorção atômica. É interessante observar que a tabela 27 também evidencia que a 

reprodutibilidade de um mesmo elemento também é função da própria matriz. 

 

                                                           
290 Reiteramos nossos agradecimentos à Dra. Elizabeth de Oliveira, Professora responsável pelo laboratório de espectrometria 

de emissão atômica com plasma de argônio induzido, por ter colaborado irrestritamente nas análises por ICP-AES.  
291 ppp  = [g/mL] x 50 [mL] / mamostra pesada 
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Tabela 27: teste de reprodutibilidade do procedimento de análise de metais  

Elemento Padrão 1 

Média292 

(ppm) 

STD CV 

 

(%) 

Padrão 2 

Média 

(ppm) 

STD CV 

Ferro 30.752 248 0,81 21.744 305 1,40 

Alumínio 13.284 422 3,18 12.046 123 1,02 

Cálcio ND ----- ----- 3.763,0 69,7 1,85 

Magnésio 11.353 271 2,39 10.342 311 3,01 

Enxofre 1.472,3 13,3 0,90 3.425,7 63,4 1,85 

Potássio 3.763,9 95,7 2,54 2.009,0 361 17,9 

Fósforo 822,96 2,76 0,34 543,44 25,98 4,78 

Manganês 280,06 0,60 0,21 155,03 4,69 3,02 

Titânio ND ----- ----- 41,431 4,63 11,2 

Vanádio 45,60 1,81 3,96 32,251 2,26 7,01 

Boro ND ----- ---- 22,440 2,32 10,4 

Sódio 10.232 49,83 0,49 8.127,8 169 2,08 

Cromo 19,27 0,47 2,42 35,27 3,12 8,86 

Chumbo 33,65 0,81 2,41 25,93 1,46 5,64 

Estanho 9,070 0,37 4,10 7,070 0,62 8,70 

Cobre 23,58 0,15 0,65 6,460 1,75 27,1 

Zinco 113,25 1,26 1,11 77,23 5,72 7,40 

Níquel 26,22 1,43 5,45 26,78 0,59 2,20 

Molibdênio ND ----- ----- ND ---- ---- 

Cádmio ND ---- ---- ND ---- ---- 

Cobalto ND ---- ---- ND ---- ---- 

STD - desvio padrão; CV - coeficiente de variância;  ND - não determinado 

 

Análises dos resultados 

 

 Após a apresentação dos resultados (tabela 28), passamos a analisar isoladamente cada 

conjunto de resultados obtidos para cada metal monitorado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Corresponde a média de quatro determinações 
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Tabela 29: resultados obtidos via ICP (IQ) - atenção antiga tab 24 
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Análise dos resultados (I) - 1293 
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Análise dos resultados (I) -2 

Al 
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Análise dos resultados (I) - 3294  295    296 

Ca 
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Análise dos resultados (I) - 4297  298 

Mg 
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Anális299e dos 300result301ad302os (I) -303 5 
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Análise dos res304ult305ado306s (I) 307- 6 
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Análise dos resultados (I) - 7 
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Análise dos re309sulta310dos (I) - 8 
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Análise dos resultados (I) - 9 

Ti 
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Análise311 dos resultados (I) - 10 
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Análise dos resultados (III) -  Boro 

 

Admitamos para efeito de considerações sobre o comportamento do Boro que os 

resultados assinalados como <LD correspondam ao próprio LD  (no caso do Boro,  em torno de 

0,82 ppm na amostra). Isto posto e analisando a tabela 28,  fica evidente a inviabilidade da 

representação gráfica. De um lado, a maioria dos resultados estão próximos ao limite inferior 

do conjunto de dados. Por outro, as variações vão de 0,82 até 853 ppm; por essa razão,  

dificilmente se conseguem boas representações. 

Observando a tabela 28, porém alguns aspectos interessantes ficam evidenciados: 

1)  Foi detectado Boro em nove das onze amostragens; 

2)  Entre essas nove amostragens, verificamos a ocorrência de Boro em apenas uma única vez 

nos sítios B e C. Em todas essas nove amostragens o sítio A se destacou. Essa observação 

assume particular importância na análise dos dados, pois sugere que o cultivo da cana 

implique redução dos teores de Boro no solo; 

3)  Quando a situação de campo era a mais similar entre os sítios A (mata) e B  (cana - canavial 

recente), verificamos Boro no solo da mata, mas já não verificamos Boro no solo da cana; 

4)  À exceção da décima amostragem, verificamos que os teores de Boro caem em profundidade;  

5)  Os resultados de Boro na décima amostragem são muito superiores a todos outros 

resultados. Nessa amostragem os resultados verificados nos sítios B e C são maiores do que 

os da mata. Certamente, isso pode ser atribuído ao fato de que entre a nona e a décima 

amostragem a usina aplicou vinhaça nos canaviais - mais especificamente foi aplicada 10 

dias antes da décima amostragem; e 

6)  Já na décima primeira amostragem, 142 dias após a décima amostragem, observamos que os 

teores de Boro nos sítios da cana já estão abaixo do LD, enquanto ainda observamos valores 

expressivos de Boro no sítio da mata. 

 A literatura sobre o comportamento do Boro em solo auxilia a compreensão dessas 

observações. RENDIG e TAYLOR312 afirmam que a matéria orgânica é uma importante fonte 

de Boro. Nossos dados313 confirmam tal observação: como veremos  em sítios cultivados com 

cana constatamos que  os teores de carbono foram sistematicamente menores que os da mata.  

Fundamenta-se a especulação sobre  as possíveis causas dos relativos baixos teores de 

Boro verificados nos solos com cana:  a) devido à tendência que têm os solos cultivados com 

cana de baixar o teor de Carbono (matéria orgânica); b) porque  a exportação de Boro se faz de 

maneira intensa já nos primeiros meses e ele não é reposto a contento; c) perdas de Boro 

devido à prática das queimadas, já que a ocorrência de Boro se dá preferencialmente na 

profundidade de 0 - 20 cm, o que, conforme MELLO314, se justifica porque  em solos 

ácidos315 o Boro tende a se acumular nos horizontes superficiais. 

                                                           
312 Rendig, V. V. and Taylor, H. M.  Principles of soil-plant interrelationships. New York, McGraw-Hill, 1989, p. 111-113. 
313 Vide Tabela 28   e  análise do gráfico: %C x  Dias (profundidade).  
314 Mello, F. A. F.; Sobrinho, M. O. C. B.;   Arzolla,  S.;   Silveira, R. I.; Netto, A. C. e  Kiehl, J. C.  Fertilidade do Solo. 

São Paulo,  Nobel, 1988,  p. 355.  
315 Na tabela 26 estão os resultados da acidez ativa.  
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Análise dos316 resultados317 (I) - 11 

Na - Cr 
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Análise dos resultados (I) - 12 

Pb - Sn 
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VI  RESULTADOS DAS DETERMINAÇÕES DE CARBONO TOTAL, 

HIDROGÊNIO E NITROGÊNIO POR MICROANÁLISES  E  DA  UMIDADE 

RESIDUAL. 

 

Tabela 29: resultados obtidos para C, H, N  via microanálises e umidade residual. 

Data local 

(sítio)  

Profundidade 

(cm) 

C 

(%) 

STD* H 

(%)  

STD N 

(%) 

H2O 

(%) 

STD 

21.09.93 (1
a
) A 00 - 20 0,84 0,05 0,21 0,01 < LD 0,33 0,02 

21.09.93 (1
a
) A 20 - 40 0,69 0,02 0,25 0,02 < LD 0,52 0,20 

21.09.93 (1
a
) A 40 - 60 0,59 0,02 0,26 0,01 < LD 0,35 0,04 

21.09.93 (1
a
) B 00 - 20 0,66 0,04 0,22 0,03 < LD 0,41 0,00 

21.09.93 (1
a
) B 20 - 40 0,50 0,01 0,21 0,01 < LD 0,73 0,25 

21.09.93 (1
a
) B 40 - 60 0,47 0,01 0,24 0,01 < LD 0,63 0,08 

12.01.94 (2
a
) A 00 - 20 0,56 0,04 0,34 0,04 < LD 0,68 0,07 

12.01.94 (2
a
)  A 20 - 40 0,56 0,03 0,36 0,03 < LD 0,90 0,19 

12.01.94 (2
a
) A 40 - 60 0,41 0,01 0,31 0,01 < LD 0,66 0,09 

12.01.94 (2
a
) B 00 - 20 0,57 0,01 0,27 0,01 < LD 0,73 0,12 

12.01.94 (2
a
) B 20 - 40 0,45 0,02 0,31 0,01 < LD 1,78 0,36 

12.01.94 (2
a
) B 40 - 60 0,35 0,01 0,36 0,07 < LD 1,16 0,20 

09.03.94 (3
a
) A 00 - 20 0,55 0,04 0,24 0,00 <LD 0,58 0,17 

09.03.94 (3
a
) A 20 - 40 0,54 0,04 0,30 0,01 <LD 0,38 0,02 

09.03.94 (3
a
) A 40 - 60 0,49 0,02 0,27 0,04 <LD 0,66 0,18 

09.03.94 (3
a
) B 00 - 20 0,50 0,03 0,37 0,03 <LD 0,52 0,03 

09.03.94 (3
a
) B 20 - 40 0,53 0,03 0,35 0,03 <LD 0,81 0,05 

09.03.94 (3
a
) B 40 - 60 0,45 0,01 0,34 0,02 <LD 0,41 0,04 

09.03.94 (3
a
) C 00 - 20 0,40 0,01 0,38 0,04 <LD 0,59 0,30 

09.03.94 (3
a
) C 20 - 40 0,34 0,02 0,32 0,03 <LD 0,86 0,12 

09.03.94 (3
a
) C 40 - 60 0,31 0,03 0,29 0,02 <LD 1,55 0,83 

22.04.94 (4
a
) A 00 - 20 0,69 0,05 0,29 0,00   0,44** 1,54 0,11 

22.04.94 (4
a
)  A 20 - 40 0,44 0,02 0,28 0,01 <LD 1,88 0,03 

22.04.94(4
a
) A 40 - 60 0,45 0,01 0,30 0,02 <LD 2,24 0,05 

22.04.94 (4
a
) B 00 - 20 0,42 0,01 0,32 0,04 <LD 2,76 0,09 

22.04.94 (4
a
) B 20 - 40 0,56 0,04 0,29 0,01 <LD 3,31 0,17 

22.04.94 (4
a
) B 40 - 60 0,33 0,00 0,51 0,06 <LD 4,94 0,03 

22.04.94 (4
a
) C 00 - 20 0,61 0,01 0,29 0,01 <LD 1,51 0,02 

22.04.94 (4
a
) C 20 - 40  0,48 0,07 0,29 0,04 <LD 1,48 0,03 

22.04.94 (4
a
) C 40 - 60 0,39 0,03 0,28 0,02 <LD 1,74 0,23 

*    O  STD (standard deviation), foi calculado com base em  n - 1. 

**  STD = 0,05  

A-Mata Virgem     B-Canavial recente     C-Canavial antigo 

LD - Limite de Determinação (0,3%) 
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Tabela 29: resultados obtidos para C, H, N  via microanálises e umidade residual (continuação) 

Data local 

(sítio)  

Profundidade 

(cm) 

C 

(%) 

STD* H 

(%)  

STD N 

(%) 

H2O 

(%) 

STD 

26.07.94 (5
a
) A 00 - 20 0,61 0,00 0,20 0,01 <LD 1,26 0,01 

26.07.94 (5
a
) A 20 - 40 0,50 0,03 0,21 0,06 <LD 1,57 0,02 

26.07.94 (5
a
) A 40 - 60 0,48 0,03 0,25 0,02 <LD 2,30 0,05 

26.07.94 (5
a
) B 00 - 20 0,49 0,01 0,26 0,04 <LD 1,60 0,05 

26.07.94 (5
a
) B 20 - 40 0,41 0,02 0,25 0,03 <LD 2,12 0,23 

26.07.94 (5
a
) B 40 - 60 0,38 0,02 0,38 0,04 <LD 2,69 0,05 

26.07.94 (5
a
) C 00 - 20 0,61 0,04 0,31 0,06 <LD 2,19 0,09 

26.07.94 (5
a
) C 20 - 40 0,49 0,07 0,25 0,07 <LD 2,46 0,12 

26.07.94 (5
a
) C 40 - 60 0,49 0,02 0,29 0,04 <LD 2,44 0,12 

28.09.94 (6
a
) A 00 - 20 0,59 0,01 0,26 0,05 <LD 1,80 0,82 

28.09.94 (6
a
) A 20 - 40 0,60 0,01 0,29 0,02 <LD 2,57 0,13 

28.09.94 (6
a
) A 40 - 60 0,52 0,02 0,37 0,00 <LD 2,70 0,32 

28.09.94 (6
a
) B 00 - 20 0,46 0,02 0,28 0,01 <LD 0,51 0,04 

28.09.94 (6
a
) B 20 - 40 0,48 0,02 0,35 0,04 <LD 0,46 0,08 

28.09.94 (6
a
) B 40 - 60 0,45 0,01 0,34 0,02 <LD 1,13 0,14 

28.09.94 (6
a
) C 00 - 20 0,44 0,01 0,25 0,01 <LD 2,29 0,03 

28.09.94 (6
a
) C 20 - 40 0,45 0,03 0,28 0,04 <LD 0,58 0,03 

28.09.94 (6
a
) C 40 - 60 0,47 0,00 0,32 0,05 <LD 0,79 0,09 

08.12.94 (7
a
) A 00 - 20 0,55 0,01 0,31 0,01 <LD 0,73 0,12 

08.12.94 (7
a
) A 20 - 40 0,42 0,01 0,23 0,01 <LD 0,59 0,02 

08.12.94 (7
a
) A 40 - 60 0,40 0,01 0,25 0,01 <LD 2,20 0,25 

08.12.94 (7
a
) B 00 - 20 0,47 0,01 0,33 0,04 <LD 1,66 0,06 

08.12.94 (7
a
)  B 20 - 40 0,39 0,02 0,42 0,02 <LD 0,77 0,16 

08.12.94 (7
a
) B 40 - 60 0,37 0,01 0,37 0,00 <LD 1,72 0,12 

08.12.94 (7
a
) C 00 - 20 0,44 0,02 0,33 0,01 <LD 0,39 0,03 

08.12.94 (7
a
) C 20 - 40 0,35 0,01 0,37 0,02 <LD 0,33 0,09 

08.12.94 (7
a
) C 40 - 60 0,30 0,00 0,31 0,01 <LD 0,58 0,05 

14.03.95 (8
a
) A 00 - 20 0,50 0,01 0,26 0,02 <LD 0,82 0,12 

14.03.95 (8
a
) A 20 - 40 0,54 0,02 0,29 0,00 <LD 0,86 0,16 

14.03.95 (8
a
) A 40 - 60 0,57 0,01 0,38 0,02 <LD 1,14 0,32 

14.03.95 (8
a
) B 00 - 20 0,48 0,02 0,28 0,01 <LD 0,73 0,06 

14.03.95 (8
a
) B 20 - 40 0,37 0,01 0,35 0,01 <LD 1,05 0,24 

14.03.95 (8
a
) B 40 - 60 0,38 0,02 0,34 0,03 <LD 0,92 0,16 

14.03.95 (8
a
) C 00 - 20 0,48 0,02 0,31 0,02 <LD 0,77 0,08 

14.03.95 (8
a
) C 20 - 40 0,37 0,00 0,33 0,01 <LD 0,82 0,14 

14.03.95 (8
a
) C 40 - 60 0,31 0,00 0,30 0,03 <LD 0,88 0,11 

* O  STD (standard deviation), foi calculado com base em  n - 1. 

A-Mata Virgem      B-Canavial recente      C-Canavial antigo 
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LD - Limite de Determinação (0,3%) 

Tabela 29: resultados obtidos para C, H, N  via microanálises e umidade residual  (continuação) 

Data local 

(sítio)  

Profundidade 

(cm) 

C 

(%) 

STD* H 

(%)  

STD N 

(%) 

H2O 

(%) 

STD 

09.05.95 (9
a
)  A 00 - 20 0,71 0,02 0,31 0,05 <LD 0,90 0,19 

09.05.95 (9
a
) A 20 - 40 0,53 0,02 0,26 0,04 <LD 1,06 0,06 

09.05.95 (9
a
) A 40 - 60 0,48 0,01 0,24 0,01 <LD 1,21 0,28 

09.05.95 (9
a
) B 00 - 20 0,40 0,02 0,29 0,02 <LD 1,23 0,23 

09.05.95 (9
a
) B 20 - 40 0,38 0,02 0,31 0,02 <LD 1,30 0,19 

09.05.95 (9
a
) B 40 - 60 0,34 0,02 0,33 0,02 <LD 1,31 0,12 

09.05.95 (9
a
) C 00 - 20 0,45 0,01 0,25 0,01 <LD 0,89 0,15 

09.05.95 (9
a
) C 20 - 40 0,35 0,00 0,22 0,01 <LD 0,96 0,08 

09.05.95 (9
a
) C 40 - 60 0,33 0,02 0,18 0,01 <LD 0,94 0,14 

08.07.95 (10a) A 00 - 20 0,67 0,01 0,25 0,00  0,30** 0,71 0,07 

08.07.95 (10a) A 20 - 40 0,56 0,01 0,32 0,00 <LD 0,72 0,07 

08.07.95 (10a) A 40 - 60 0,40 0,03 0,20 0,00 <LD 0,77 0,01 

08.07.95 (10a) B 00 - 20 0,47 0,01 0,30 0,01 <LD 0,62 0,02 

08.07.95 (10a) B 20 - 40 0,35 0,04 0,31 0,02 <LD 0,71 0,06 

08.07.95 (10a) B 40 - 60 0,39 0,02 0,35 0,03 <LD 0,66 0,03 

08.07.95 (10a) C 00 - 20 0,46 0,01 0,22 0,03 <LD 0,63 0,02 

08.07.95 (10a) C 20 - 40 0,35 0,02 0,26 0,02 <LD 0,65 0,07 

08.07.95 (10a) C 40 - 60 0,35 0,01 0,27 0,04 <LD 0,64 0,07 

30.11.95 (11a) A 00 - 20 0,68 0,03 0,27 0,01  <LD 0,70 0,15 

30.11.95 (11a) A 20 - 40 0,69 0,07 0,27 0,03 <LD 0,63 0,07 

30.11.95 (11a) A 40 - 60 0,64 0,06 0,31 0,02 <LD 1,09 0,63 

30.11.95 (11a) B 00 - 20 0,48 0,02 0,31 0,00 <LD 0,58 0,12 

30.11.95 (11a) B 20 - 40 0,39 0,06 0,34 0,02 <LD 0,79 0,21 

30.11.95 (11a) B 40 - 60 0,37 0,01 0,33 0,01 <LD 0,61 0,06 

30.11.95 (11a) C 00 - 20 0,37 0,03 0,29 0,03 <LD 0,54 0,06 

30.11.95 (11a) C 20 - 40 0,29 0,04 0,31 0,02 <LD 0,59 0,09 

30.11.95 (11a) C 40 - 60 0,27 0,05 0,30 0,00 <LD 0,61 0,09 

*    O  STD (standard deviation), foi calculado com base em  n - 1. 

**  STD = 0,041 

A-Mata Virgem      B-Canavial recente      C-Canavial antigo 

LD - Limite de Determinação (0,3%) 
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Análise dos resultados obtidos318 de C - microanálise319 
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Análise dos resultados obtidos 320de H - microanálise321 
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Análise dos resultados obtidos para umidade322 re323sidual324 
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VII  ANÁLISE DE DADOS POR COMPONENTES PRINCIPAIS 

 

 Em nosso trabalho utilizamos o programa SPSS325 (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 6.0 para análise global dos dados326.  Para efeito de análise estatística 

consideramos que em todas aquelas medições assinaladas na tabela 28 como <LD foram 

considerados os valores dos próprios LDs que estão discriminados na tabela 27 

 

Objetivos, critérios e metodologias 

 

O objetivo da análise de componentes principais é obter fatores que auxilem a 

identificar correlações entre as variáveis e dessa forma caracterizar origens, fontes e tendências 

de comportamento. O primeiro componente principal combina as variáveis que somam e 

explicam a maior variância nas amostragens. O segundo componente principal soma a segunda 

maior variância, mas ela não está correlacionada com o primeira e assim sucessivamente . 

Tais componentes são obtidos a partir da matriz:  Xm x n (linhas - variáveis;  colunas - 

amostragens), da qual se obteve a matriz de covariância. Essa matriz corresponde à obtida pelo 

                                                                                                                                                                                                      
324  
325 Para mais detalhes sobre o programa ver:  Norusis, M. J.  SPSS for Windows: Professional  Statistics, Release 6.0. 

Chicago, SPSS, 1993,  385p. 
326 Também foram realizadas várias análises de clusters, tanto por sítios de amostragens quanto por profundidades. Os 

critérios e métodos adotados foram: 

-Notação: Casos correspondem às amostragens. Total: 11 nos sítios A e B;  9 no sítio C  

  Variáveis: todas aquelas cujas medições foram realizadas em triplicata (acidez ativa, acidez potencial - tabela 26; 

teores de Fe, Al, Ca, Mg, S, K, P, Mn, Ti, V, B, Na, Cr, Pb, Sn - tabela 28;  C, H  e H2O  residual - tabela 29.  Total 20 

variáveis. 

-Distâncias consideradas: Distância Euclidiana ao Quadrado (Squared Euclidean Distance - SED).  

 Não normalizadas: depende das unidades de medida e da escala. O peso de cada variável na análise estatística 

depende da grandeza de seus valores. O objetivo do estabelecimento desse critério foi verificar se, em função da 

participação ponderada dos elementos na análise estatística, seria possível caracterizar um comportamento diferenciado dos 

macroelementos, principalmente Fe, Al e Ca. 

 Normalizadas: variáveis têm a mesma importância estatística. O objetivo foi verificar como as variáveis estavam 

agrupadas e também como definiam o agrupamento das amostragens. 

-Combinação dos objetos: agglomerative hierarchical cluster analysis 

-Método de combinação de casos e de variáveis: método Ward. 

-Tipo de representação: dendrogramas. 

 As poucas inferências obtidas dessas análises foram: 

Agrupamentos de casos (amostragens), utilizando variáveis não normalizadas: 

A)  Os dendrogramas do sítio A, nas três profundidades, são bem mais simples do que os sítios B e C; disso se pode 

concluir que as variações dos teores dos macroelementos foi  menos sistemática e mais errática nos sítios B e C. 

B)  No sítio A, nas três profundidades, verifica-se a formação de três grupos de amostragens, nos quais os casos estão 

altamente correlacionados.  

C)  No sítio B a 5
a
 amostragem aparece pouco correlacionada com as demais - está quase  isolada. Parece razoável 

associar essa aberração ao fato de que essa amostragem foi feita após a queima da palha e colheita; porém, como a 

décima amostragem, que também corresponde praticamente à mesma época do ano e mesma fase do processo 

industrial,  aparece altamente correlacionada com várias outras amostragens, essa inferência é prematura. 

Agrupamentos dos casos, utilizando variáveis normalizadas: 

A)  Todos os dendrogramas dos sítios A, B e C se apresentaram mais complexos e pouco diferenciados. 

B)  Nos dendrogramas dos sítios B e também do C, nas três profundidades, a 5
a
 amostragem aparece pouco 

correlacionada com as demais - praticamente isolada. 

C)  Sistematicamente as 8
a
 , 9

a
 , 10

a
  e 11

a
 aparecem formando um agrupamento com considerável grau de similaridade 

nos sítios B e C, nas três profundidades. Essa observação é aparentemente muito estranha  porque corresponde a um 

período de aproximadamente  270 dias quando, entre outras intervenções, ocorreu o período de safra, com todas as 

atividades associadas ao processo; por outro lado é interessante notar que essas amostragens correspondem às últimas 

do período de monitoramento e sugere ter acentuado uma tendência de similaridade de comportamento. 
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produto de sua transposta (X‟n x m) menos a média de cada variável dividido pelo número de 

objetos menos 1 e se denota por: 

Ckl =
1

1
1

m
x x xik k l

i

m

ilx


 



(
_

).(
_

). .   (I) 

onde:  x xk
m

ik

i

m






.
1

1

                  (II) 

    Qualquer elemento dessa nova matriz é calculado 

pela expressão I. Essa expressão permite uma nova 

matriz. Os elementos dessa matriz (quadrada) são iguais 

as variâncias das n variáveis. A soma de todos os 

elementos das diagonais, que é chamado de trace (tr C), 

é igual à variância da matriz de dados.  

Diz-se assim que a diagonalização da matriz de covariância  permite a projeção de um 

espaço de n variáveis num outro de ordem inferior, o que facilita a visualização. Ckl é elevado e 

positivo quando para a maioria dos objetos, os valores das variáveis associados a k e l  desviam 

da média na mesma direção.  Em última análise, a covariância Ckl é a medida da associação entre 

as variáveis associadas a k e l.  

r
c

s s
kl

kl

k l


.

                               

(III) 

    Em Química analítica prefere-se usar o termo 

coeficiente de correlação, rkl para medir a associação; 

ckl e rkl estão relacionados pela equação III. 

Como em outros procedimentos de análise estatística, a análise de componentes 

principais também requer que algumas decisões sejam tomadas antes de se partir para a análise 

propriamente dita. As principais decisões foram: 

A) Quais casos e variáveis serão consideradas como base para formação de agrupamentos? 

Todas as amostragens foram consideradas nessa análise estatística e são referidas como 

casos; para os sítios A e B são 11; para o sítio C são 9.  O critério adotado para a seleção das 

variáveis foi o número de réplicas que possibilitaram estimar a precisão. Todas as determinações 

feitas em triplicatas formam o conjunto de variáveis utilizadas para análise estatística. São elas: 

acidez ativa  e  acidez potencial  (tabela 26);  Fe,  Al,  Ca,  Mg,  S,  K,  P, Mn,  Ti,  V,  B,  Na,  

Cr,  Pb,  Sn (tabela: 28);  carbono,  hidrogênio  e  umidade (tabela 29), totalizando 20 

variáveis. 

 Não foram consideradas na análise estatística: carbono, matéria orgânica, Ca, Mg, Al, 

SB, CTC e IS (tabela 26). Essas variáveis foram calculadas a partir de um experimento. 

 
B) Matriz de correlação, extração de fatores e rotação 

 A seqüência de comandos do SPSS utilizados para montar as matrizes e selecionar 

nessas as variáveis correlacionadas foram: 

Menu principal: Statistics 

      Data Reduction 

   Factor  (box de diálogo seleção das 20 variáveis) 

  Descriptives: continue 

   Extraction: principal components, maximum Iterations for Convergence: 50 

   Factor Analysis Rotation: Varimax 

   Factor Analysis Factor Scores: Save as variables 

   Factor analysis Options: Exclude cases pairwise 
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 Na seqüência, apresentamos a tabela 30 que contém os resultados das operações aplicadas 

ao conjunto de dados do sítio A (mata) na profundidade de 0 - 20 cm. Para todos os demais 

conjuntos de dados (sítios e  profundidades), utilizamos os mesmos critérios e  metodologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 31: 

 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS DOS RESULTADOS DO SÍTIO A EM 0  - 

20 CM 
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TABELA 32: 

RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍ327STICA DE COMPONENTES PRINCIPAIS 
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VIII ANÁLISE GERAL DA SEGUNDA UNIDADE 

  

Embora não tenhamos investigado aspectos físicos328 do solo e as quantidades de 

elementos exportados através da colheita, de maneira a poder caracterizar ciclos geoquímicos, os 

resultados das análises de solos em nossos sítios  mostraram como a prática atualizada, utilizada 

de cultivo da cana impacta algumas composições elementares dos solos investigados.  

 A análise em separado das variáveis monitoradas evidenciou que algumas delas 

assumiram valores e mostraram tendências que suscitam especial atenção. Na figura 38 

procuramos agrupar em diferentes categorias as variáveis monitoradas. No primeiro quadrante 

agrupamos as variáveis avaliadas que mereceram especial atenção, pois ou assumiram valores ou 

mostraram tendências que comprometem a qualidade329 do solo;  ressaltamos entretanto que 

nenhuma dessas variáveis foi caracterizada como restritiva de uso do solo para o cultivo da cana 

devido a valores críticos.  

                                                           
328 Lima, J. M. J.C. (1995), Op. cit,  p. 142 - 144, apresenta as conclusões de seu trabalho, que teve como objetivo o estudo 

do efeito do cultivo em propriedades de solos cultivados com cana-de-açúcar. A transcrição abaixo é literal: 

A)  A dinâmica dos cations trocáveis revelou estreita dependência da fertilidade inicial dos solos sob vegetação natural. 

Os solos originalmente distróficos e álicos tiveram significativos  aumentos de cations trocáveis, na saturação em 

bases e no pH. Os aumentos mais significativos foram verificados nos solos de textura arenosa. Por outro lado os solos 

originalmente de alta fertilidade tornaram-se distróficos, porém sem atingir níveis considerados críticos em relação a 

esses mesmos parâmetros; 

B)  O cultivo promoveu aumentos na CTC efetiva nos solos distróficos e álicos de até 242%; nos solos eutróficos 

constatou-se reduções da ordem de até 53% não se verificando, contudo, valores que possam ser considerados 

excessivamente baixos; 

C)  Os micronutrientes não apresentaram de uma maneira geral um comportamento definido apresentando, no entanto, 

tendências de diminuição com o cultivo; 

D)  O carbono apresentou perdas que variaram de 4 a 55% independentemente das características do solo e manejo, 

influenciando diretamente na redução da capacidade de troca cationica e aumento do PCZ. Nos solos arenosos a CTC 

diminuiu até 6% enquanto que nos argilosos os valores chegaram a atingir até 22%; com a elevação do PCZ fica 

implícita o aumento do potencial de lixiviação de cations principalmente nos latossolos; do estoque atual deste 

elemento 8 a 43%  foram introduzidos pela cultura da cana enquanto que 13 a 47% é remanescente da matéria 

orgânica primitiva da mata;  

E)  Foram verificados acréscimos na densidade do solo na camada de 0 - 20 cm da ordem de 18 a 22% nos solos de 

textura arenosa e média-arenosa, de 7  a 11% nos argilosos e de 5 a 7% nos muitos argilosos, refletindo em aumento 

da água disponível e restrição de desenvolvimento radicular; essa situação evidentemente reflete uma situação da 

época de amostragem sendo que os efeitos negativos são mais significativos com a proximidade da reforma do 

canavial quando, pelo preparo, as condições tendem a se tornar menos prejudiciais; 

F)  A porosidade total e macroporosidade sofreram reduções atingindo níveis críticos na cana soca; na cana planta as 

operações de preparo do solo contribuíram para regeneração da macroporosidade tendendo a se aproximar dos 

valores originais dos solos sob mata; 

G)  O cultivo promoveu uma reorganização do plasma contribuindo para mudanças na pedalidade, tipo, tamanho e 

distribuição dos poros; 

H)  As alterações microscópicas restringiram-se à profundidade de 30 cm independentemente da granulometria, 

composição mineralógica e anos de cultivo; por outro lado a modificação da trama e, consequentemente da 

morfologia dos poros, foi influenciada pela textura sendo que os solos argilosos evidenciaram alterações mais 

significativas. As operações de preparo do solo foram benéficas visto que contribuíram para recomposição e 

surgimento de poros geometricamente distintos da condição original. O emprego da vinhaça implicou em uma melhor 

estruturação nos solos arenosos; 

I)  As atividades de cultivo provocaram redução na atividade da fauna, principalmente as responsáveis por habitats de 

diâmetros grandes, contribuindo assim, na diminuição da macroporosidade. 
329 Entendida aqui como uma função de várias variáveis independentes, entre as quais está a composição elementar (macro 

e micronutrientes) que por sua vez engloba vários elementos, alguns dos quais foram estudados.   
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 No segundo quadrante relacionamos os teores de alguns elementos cujo monitoramento 

mostrou que não representam comprometimento da qualidade do solo: ou porque as práticas  

conservacionistas garantiram a manutenção dos teores em níveis mínimos de “background”, ou 

porque a tendência de comportamento não evidenciou qualquer perspectiva de 

comprometimento da qualidade, mesmo com algumas alterações dos teores. 

 

 
    No terceiro quadrante agrupamos as 

variáveis cujos valores assumidos ou as 

tendências manifestas podem ser interpretadas 

como não perniciosas, ou até mesmo 

desejáveis330.  

     No quarto quadrante estão agrupados S e P. 

Embora os resultados não tenham revelado 

tendências comprometedoras, também não 

inspiraram tranqüilidade no sentido do não 

comprometimento. 

 

 As análises estatísticas, de clusters e de componentes principais, aplicadas ao conjunto 

de dados, acrescentaram algumas inferências e suscitaram algumas curiosidades: os 

agrupamentos das amostragens (clusters por casos) feitos considerando 20 variáveis 

normalizadas reuniram com alto grau de similaridade nos sítios B e C e  nas três profundidades 

as 8
a
, 9

a
, 10

a
 e 11

a
  amostragens em diferentes profundidades; esse agrupamento sugere que 

nesse período as oscilações das variáveis consideradas estavam altamente correlacionadas.    

Chamou também a atenção o fato de que, utilizando o método de componentes principais, 

nos três sítios e para as três profundidades, a acidez potencial foi caracterizada como função de 

várias variáveis; raras vezes entretanto a correlação com o alumínio foi verificada.  Essa 

observação permitiu associar nesse estudo de caso a dependência da acidez potencial à óxidos  e 

ácidos orgânicos. 

 Por fim, o procedimento utilizado para monitorar alguns parâmetros que caracterizam a 

qualidade dos solos mostrou de maneira inequívoca a necessidade de se repensar a prática 

utilizada nas usinas para o controle da qualidade dos solos utilizados para o cultivo da cana.   

No encerramento desta unidade, resgatamos aquela polêmica que há muito tempo e 

ainda hoje norteia o debate acerca do comprometimento da qualidade de solos utilizados no 

                                                           
330 Goodland [in Batista, E. A. e  Hilton, T. Z. do C. Influência  de  fatores  químicos e físicos do solo sobre o 

desenvolvimento da vegetação de cerrado na reserva biológica de Moji-Guaçu, SP.  Instituto florestal,  2 (1):  71,  1990]  

refere-se ao fato de que a presença do alumínio diminui a disponibilidade de nutrientes às plantas, provocando a 

precipitação ou diminuindo a solubilização;  fixa o íon PO4
-3

 e,  provavelmente, inibe a absorção do cálcio; além disso inibe 

a síntese das proteínas e a germinação das sementes e crescimento das raízes jovens. 
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cultivo da cana-de-açúcar: o cultivo intensivo da cana-de-açúcar estabelecido no Brasil (cerca 

de 150 anos - durante os séculos XVI e XVII) e a forma como era cultivada a cana-de-açúcar 

em muitos solos brasileiros, especialmente no Nordeste, explicam satisfatoriamente o atual 

estágio da produtividade dessas regiões ? 

Associando os resultados experimentais obtidos em nossos estudos de caso, 

especialmente algumas tendências verificadas que são de fato comprometedoras da qualidade 

do solo, com o fato de que naquela época muitas das práticas agrícolas hoje difundidas e que 

garantem a manutenção de padrões de qualidade sequer eram cogitadas, como vimos na 

primeira unidade, inferimos que de fato muito provavelmente se justifica tal crédito, senão em 

número e grau, mas pelo menos em gênero. 

A provável razão por que atualmente não sentimos as conseqüências da prática agrícola 

disseminada no cultivo da cana-de-açúcar em muitos solos brasileiros é que estamos 

concomitantemente interferindo com outros mecanismos de efeito contrário, minimizando ou 

retardando seus efeitos prejudiciais. 

Muitos dirão que tais observações experimentais são tendenciosas, já que não se referem 

aos impactos que outras culturas podem provocar. De fato, uma leitura descontextualizada,  

atravessada ou ainda isolada da segunda unidade pode suscitar tal interpretação, mas, como 

dissemos já no prefácio deste trabalho, defendemos a preservação, ou seja defendemos o 

aproveitamento controlado dos bens e dos recursos que constituem os ecosssitemas em 

extensão e ritmo que possibilitem sua qualidade e recomposição; não somos daqueles que 

defendem a conservação (intocabilidade da natureza).  

Nesse momento de nosso trabalho, não temos dúvida acerca da importância e 

conveniência do Proálcool para o Brasil. A questão que se coloca em face das constatações 

experimentais é como viabilizar o Proálcool, particularmente otimizando o sistema de 

produção, sem comprometer a qualidade dos solos usados para o cultivo.  

Na próxima unidade de nosso trabalho buscaremos resgatar alguns importantes aspectos 

tratados na primeira e segunda unidades e compor um rol de questões que possibilitem uma 

(re)discussão objetiva acerca das alternativas que possam (re)viabilizar o Proálcool. 
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TERCEIRA UNIDADE  

AVALIAÇÃO INTEGRALIZADORA DO PROÁLCOOL 

I PROLEGÔMENOS 

Sempre nos faltam dados suficientes para predizer acontecimentos 

futuros, e a adivinhação do que não se sabe faz parte da arte. Quando se 

considera também a abstratividade das características da qualidade 

ambiental - e os conflitos que surgem com outras prioridades sociais -, 

verifica-se  que controle do ambiente exige criatividade331.  
 Mostramos na primeira unidade como as características específicas da agricultura da 

cana-de-açúcar no Brasil, dinamizadas pelo Proálcool,  induziram  padrões sui generis de 

industrialização, que chegaram a influir decisivamente no sistema de produção rural, com 

muitos desdobramentos na qualidade ambiental em relação ao ar, à água e, como vimos mais 

aprofundadamente, sobre o solo. A tentativa de  equacionar questões dessa natureza, relativas 

ao meio ambiente, principalmente à sua exploração e possível degradação tem suscitado 

grandes discussões no meio acadêmico e tem sido objeto constante de considerações e análise 

das ciências econômicas - a existência de diversos cursos de Ciências  Ambientais, até em nível 

de pós-graduação, é hoje uma realidade, e ao que tudo indica uma tendência universal. 

 O objetivo dessas análises, que se pretendem amplas (ecossistêmicas332, ou holísticas 

como querem outros333) é, em síntese, evitar uma sectarização de certas questões, como, por 

exemplo, supervalorizar os benefícios em detrimento dos custos e riscos ou vice-versa. A 

abordagem ecológica logo mostrou (e vem se aperfeiçoando) o caráter "catastrófico" desses 

modelos que, na linguagem da fábula, “recolhem os ovos de ouro sem se preocuparem com a 

vida da galinha”. 

 A terceira unidade desta tese tem a intenção de ser, acima de tudo, uma contribuição ao 

estudo do impacto do Proálcool sob uma perspectica integralizadora. Nesse sentido, tem 

alcances múltiplos, em diversas áreas - é o próprio contexto de nosso texto, desenvolvido na 

segunda unidade desse trabalho. 

 No modelo teórico pensado, que visa se constituir um instrumental matemático de 

gerenciamento e otimização do Proálcool, além de considerações relativas à qualidade do solo, 

aprofundadas na segunda unidade, outras frentes são contempladas a partir do levantamento 

                                                           
331 Sewell, G. H.  Administração e controle da qualidade ambiental.  São Paulo, E.P.U., 1978,  p. 7. 
332 Branco, S. M. Ecossistêmica: Uma Abordagem Integrada dos Problemas do Meio Ambiente. São Paulo, Edgard 

Blücher, 1989,  141p. 

     Ver também: Diniz, J. A. F. Geografia da agricultura. São Paulo, Difel,  1989, p. 52 - 54. 
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bibliográfico. Nós nos "aventuraremos" assim a considerar no modelo informações que 

julgamos imprescindíveis para uma análise conseqüente e imparcial  deste projeto; se por um 

lado as  relações entre essas frentes não são ou não estão caracterizadas, negligenciar, ignorar 

ou refutá-las aprioristicamente seria negar o princípio básico que norteia a busca do 

conhecimento: o desconhecido334. 

 

II  UMA PAUTA PARA DISCUSSÃO 

 

 Não há dúvida de que o Brasil precisa se livrar da dependência do petróleo importado e 

se antecipar ao que CAPRA335 considera o profundo impacto que trará sobre nossa vida o 

declínio da era do combustível fóssil. E não nos iludamos: não será o Proálcool ou outro 

programa energético qualquer que, isoladamente, eliminará a necessidade da importação de 

petróleo, pois mesmo que se alcançe a substituição completa da gasolina, haverá a necessidade 

do Diesel, GLP, óleo combustível e outros combustíveis, para não falarmos da ampla e grande 

demanda da petroquímica por insumos. O País deve aproveitar bem os recursos nacionais de 

energia não renovável, enquanto durarem e concomitantemente preparar mudanças 

progressivas que privilegiem a exploração de fontes renováveis. 

 O problema energético é grave e precisa ser enfrentado com realismo. Entretanto, é 

preciso termos bem nítido que o fato de o mundo se dividir em países ricos, dependentes ou não 

do petróleo, países ricos que exploram e têm grandes reservas de petróleo e países pobres, 

importadores e dependentes de petróleo, evidencia um grave problema: diante desse quadro, 

como é possível operar uma verdadeira revolução interna de modelos energéticos e, externa, 

através das importações e exportações, se tal revolução mexe com essa ordem mundial? A 

complexidade torna-se ainda maior se considerarmos o fato de que os desdobramentos dessa 

revolução poderão favorecer os países enquadrados na última categoria, pobres e importadoras de 

petróleo, que em boa parte são países tropicais que dispõem de grandes recursos energéticos 

alternativos. 

                                                                                                                                                                                                      
333 Capra, F.  O ponto de Mutação. São Paulo, Cultrix,  1982,  p.  45. 
334 Talvez um dos exemplos recentes e mais contundentes que reforçam a importância de buscar o contexto do objeto seja a 

Hipótese Gaia: imaginar,  que há anos atrás, e ainda hoje, fosse possível estabelecer um emaranhado de correlações entre 

coisas, fatos e evidências aparentemente tão díspares, que, constituídas e em constituição fossem capazes  de redundar  

numa teoria capaz de convencer  e  “converter”  muitas pessoas  é no mínimo muito provocador;  como diria Lovelock: Por 

que juntar a Terra com as ciências da vida? Eu perguntaria: por que elas foram separadas pela dissecação cruel da 

ciência em disciplinas isoladas, que fogem à realidade? …A ciência não está obsessivamente preocupada com os fatos 

estarem certos ou errados. A prática da ciência é testar suposições, repetindo-as sempre em torno de um mesmo ponto e 

na direção do inatingível absoluto da verdade.  (Lovelock, J.  As Eras de Gaia: A Biografia da Nossa Terra Viva.  Rio de 

Janeiro, Campus, 1988,  p. 9.   
335 Capra, F. (1982), Op. cit.,  p.  27. 
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 Parece desnecessário falar neste tópico sobre a atual importância do petróleo em nossa 

sociedade. É preciso,  entretanto, considerar que seu caráter não renovável nos coloca em face de 

um grande desafio para as próximas décadas, independentemente da precisão das projeções de 

esgotamento. O discurso de que “o melhor substituto para o petróleo é o próprio petróleo” pode 

ser o discurso das companhias de petróleo, mas não de um País como o Brasil.  

 Enquanto no mundo há nítidos sinais de que governos e iniciativa privada 

compreendem o problema e estão investindo na dinamização do potencial biomássico, o Brasil, 

que dispõe de uma das maiores biomassas do planeta, continua a subvalorizá-la. Uma prova 

disto são os programas energéticos brasileiros para combustíveis líquidos, e em especial o 

Proálcool. Mesmo enfocado sob a ótica da substituição dos derivados do petróleo, gasolina e 

Diesel, ainda assim é subvalorizado, já que, como vimos, há um enorme leque de 

possibilidades, que bem exploradas e administradas, poderiam torná-lo instrumento importante 

na reversão, ou pelo menos na busca de soluções, da  crise sócio-econômica.  

 Estamos plenamente convencidos de que a geração de energia renovável, a baixo custo, 

no próprio País deva ser um dos principais eixos da recupreação sócio-econômica. Isso não 

deve ser confundido com uma disponibilidade de energia para ser desperdiçada - afinal, é 

muito  mais barato economizar 1 kWh do que produzi-lo. Sobre isso336, é preciso assumir,  

definitivamente que a prática de economizar energia é, na verdade, uma forma de usar  uma 

fonte alternativa, há muito não explorada no Brasil e que traz  muitos benefícios.  

 Nesse contexto e com todos os pressupostos evidenciados ao longo deste trabalho, 

parece conclusivo que o Proálcool não pode ser visto como um fim em si mesmo, como 

solução deste grande problema brasileiro, a política energética. Se assim não pode ser visto, 

como então enfrentar este problema?  

 Embora extrapole o objeto de nossa pesquisa, permitimo-nos expor sucintamente o que 

consideramos a equação global do problema energético brasileiro. Visualizamos nitidamente 

dois momentos importantes, estratégicos: 

-levantamento das potencialidades de exploração energética alternativas, com prioridade às de 

caráter renovável; e 

-definição de políticas e programas setoriais comunicantes, de médio e longo prazos, para uso 

da energia gerada por tais fontes. 

 Nessa política energética há que se dar especial destaque à exploração e uso da 

biomassa e por conseguinte da própria agricultura. Entendemos que a atividade agrícola tem se 

desvirtuado do seu principal papel: capturadora da energia solar. Isso decorre essencialmente 

da opção por um modelo energético e da visão sobre a agricultura que vem prevalecendo. 

                                                           
336 Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente. Nosso Futuro Comum.  Rio de Janeiro,  Fundação Getúlio Vargas, 1991,  p. 186 - 193. 
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Esta visão tradicional que se tem sobre a agricultura tem contribuído para acelerar o 

processo de diminuição dos recursos energéticos, deixando de apresentar um balanço 

energético positivo e, freqüentemente, apresentando um balanço negativo; isso porque têm 

crescido continuamente os insumos energéticos das atividades agrícolas, devido ao uso 

termodinamicamente ilógico e irracional de derivados de petróleo (fertilizantes, defensivos 

agrícolas, etc), de eletricidade e de combustível.  

 O que dissemos acima pode ser comprovado através  da “auto-suficiência agrícola”337, 

que é medida pela relação entre o valor da produção agrícola total e o valor da produção 

agrícola internamente consumida, que para o Brasil, é maior que 1. Entretanto, a “auto-

suficiência energética”, analogamente definida, é ainda menor que 1. Portanto, a energocultura 

em nosso país não deve ser tratada de forma simplista e sem fundamentação, pois representa 

grande potencial de geração de energia a ser explorado por muito tempo.  

Como será possível operar tais mudanças? Essa transformação requer uma expressiva 

evolução dos sistemas agrícolas, que devem ser analisados com base em fluxos de energias. A 

questão passa a ser então, de um lado, aumentar o conteúdo energético dos efluxos através da 

recuperação ou, se for o caso, aproveitamento de fontes alimentícias não convencionais, 

reaproveitamento de  subprodutos para uso energético ou mesmo como fertilizante, se  

possível, integrando mais e melhor a agricultura ao ambiente natural e humano no qual deve, 

por princípio, estar inserida. Concomitantemente, deve-se nesse quadro priorizar o emprego de 

fontes energéticas renováveis, a fim de reduzir o consumo energético com insumos.  

 Por outro lado, o uso energético das biomassas está muito longe de ser otimizado, não 

só por limitações científicas, mas, e talvez principalmente, políticas. O enfoque e a prioridade 

não pode ser o que atualmente se ocorre: produzir mais e mais grãos, “a produção agrícola 

brasileira em grãos foi a maior da história - 68 milhões de toneladas de grãos”. Trata-se sim, de 

passar a ter uma nova visão de  agricultura, produtora de energia, fruidora de energias 

renováveis. Embora esse quadro venha se alterando nos últimos anos no Brasil, parece-nos 

muito adequado  dispormos de centros tecnológicos agroenergéticos espalhados por todo o 

País, que possam catalisar tal prioridade. 

 Não compete a nós atribuir responsabilidades ao fracasso que temos verificado em 

nossa agricultura. Mas certamente não há motivos para nos orgulharmos!. Produzir aqueles 68  

milhões de toneladas de grãos deveria ser motivo de vergonha. Não podemos, entretanto, 

deixar de manifestar nosso sentimento quanto ao zelo a ela dispensado: trata-se, de assunção de 

critérios estreitos, freqüentemente, encampados por admistrações medíocres, às quais pode ser 

                                                           
337 Rotstein, J.  Conspiração contra o álcool.  São Paulo, José Olympio/APEC, 1985,  p. 60. 
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atribuída parcela significativa de responsabilidade pela ineficiência de um setor de primeira 

grandeza na vida de qualquer país.  

 

 Já estamos verificando, entretanto, um fenômeno que acena para uma mudança de 

comportamento do produtores e de alguns administradores. RAMALHO FILHO e 

VASCONCELOS338, referindo-se à substituição dos canaviais, relatam que: 

… nas propriedades de solos mais pobres, especialmente aquelas da 

subzona Norte, a tendência deverá ser a substituição progressiva dos 

canaviais (e das usinas e destilarias) de baixa eficiência técnico-

econômica, por culturas e atividades mais apropriadas e de melhor 

mercado. É o que está ocorrendo no vizinho Estado de Pernambuco, onde 

os seringais começaram a substituir os canaviais.... A iniciativa resulta de 

um programa de diversificação da zona açucareira daquele Estado, o qual 

propõe, além da hévea, a substituição de 20% dos canaviais por uma 

vintena de culturas alimentícias, entre as quais fruteiras tropicais, para 

reflorestamento e exportação... 

  

II.1 Álcool ou gasolina? 

 

  Como se pode depreender de uma atenta leitura de todo o texto precedente, a  resposta  

a  esta  questão  envolve  meticulosa avaliação de vários fatores. Não pode ser respondida 

isoladamente; no limite podemos até dizer que esta não é de fato a questão fundamental. Para 

nós esta polêmica só faz sentido ser discutida num contexto que contemple a otimização de 

todo o processo produtivo do etanol; caso contrário, colocada isoladamente, é inócua. Na 

seqüência apresentamos a composição do que consideramos a totalidade mínima a ser 

considerada para uma discussão, a partir do que poderemos de fato considerar a pertinência da 

questão colocada. 

 

II.2 Pauta 

 

 Neste momento do trabalho, julgamos ser fundamental abrir espaço para apresentar 

alguns itens que necessitam ser rediscutidos, pois certamente têm implicações no  

aperfeiçoamento do Proálcool. Tais propostas, na verdade, refletem uma certa inquietação que 

ainda persiste depois de terminado este trabalho: é possível  melhorar muito o Proálcool e fazer 

desse programa  um exemplo de programa energético alternativo, talvez o maior do mundo. 

                                                           
338 Ramalho Filho, R. e Vasconcelos, J. N. de. Ecologia e Desenvolvimento: Do  Proálcool  à  Valorização  Integral  da 

Cana-de-Açúcar em Alagoas. Rio de Janeiro, APED,  1992,  p. 242 - 243. 
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 Não se trata de elencar uma série de medidas ou receitas específicas e apresentá-las 

como soluções; isto não só não teria sentido, como iria contra a filosofia da nossa pesquisa, 

contida no prefácio. Entretanto, parece possível e coerente pensar em algumas medidas que 

possam auxiliar a discussão.  Fazemos a seguir algumas considerações de natureza conjuntural, 

não de todo originais, que são aproximadamente a síntese da opinião que formamos depois de 

alguns anos de estudos sobre o Proálcool. Insistimos que nossa intenção é que tais 

considerações sejam interpretadas como propostas para a análise e não como um rol de 

sugestões fechadas à discussão. Trata-se de propostas que podem ser aperfeiçoadas, até 

modificadas em grande medida; não podem, entretanto, ser ignoradas. 

A viabilização de uma ou de outra proposta dependerá da vontade política dos  

governantes em oferecer condições de debate, aperfeiçoamento e posterior incrementação. 

Atribuímos ao governo essa responsabilidade porque entendemos que os interesses de setores 

privados em priorizar algumas e preterir outras alternativas poderão desvirtuá-las do objetivo 

pretendido.   

 

II.2.A  Quanto à frota de veículos 

 

  Atualmente, a utilização do etanol nos meios de transportes e, principalmente, na 

agricultura ainda  pode ser considerada pequena; por outro lado, há grande utilização para os 

automóveis de passeio. Esse é um uso pouco nobre desse combustível, pois seria mais 

importante beneficiar, com esse projeto, a maioria da população e não somente uma “pequena” 

minoria que possui esse tipo de automóvel. Provavelmente essa questão possa ser considerada 

a mais controversa entre todas as outras a que nos referiremos. 

 Recuperemos um pouco esta questão na história do Proálcool. As discussões travadas 

nesse campo estavam no início do Proálcool, quase que paralisando o projeto; se não fosse 

definida uma estratégia para o setor, corríamos o risco de passarem meses e meses sem 

qualquer avanço, e, como bem relata o “Relatório Simonsen” a situação exigia soluções 

rápidas. Segundo GARNERO339, então presidente da ANFAVEA,  se  tivéssemos nós 

condições de escolha, em bases paritárias de racionalidade, eficiência e continuidade, do tipo 

de transporte a primeiro utilizar o combustível alternativo, é óbvio que optaríamos pelos 

caminhões e ônibus, que cumprem tarefas econômicas e atendem melhor ao social. Uma vez 

verificada esta impossibilidade, de se usar o etanol como combustível para veículos pesados, 

por motivos ditos (então) tecnológicos, priorizou-se a viabilidade do uso em veículos de 

passeio, atrelando essa iniciativa a um esquema de reformulação do sistema de craqueamento 

                                                           
339 Garnero, M.  (1980), Op. cit., p. 144. 
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das refinarias brasileiras, com vistas a redefinir o perfil do refino e assim aumentar a 

disponibilidade de Diesel.  

 Apesar de a indústria automobilística ter assinado com o governo federal, na primeira 

reunião da Comissão Nacional de Energia, um protocolo em que se comprometia a dar 

prioridade ao desenvolvimento de veículos de transporte pesados e de tratores, esse acordo não 

foi cumprido.  Foi dada prioridade ao desenvolvimento de automóveis e “deixou-se para 

depois” os de caminhões e tratores; somente muito mais tarde a linha de utilitários passou a 

estar disponível no mercado. Hoje sabemos que,  por exemplo, ônibus movido a etanol é uma 

realidade  - Estocolmo (Suécia) possui a maior frota desses ônibus. 

  A  responsabilidade do fracasso desse acordo deve ser tributada não apenas às 

indústrias montadoras, mas também ao governo federal que deveria ter cobrado o cumprimento 

do protocolo.  

  A  necessidade  de  se  operacionalizar  a  substituição do tipo de combustível em   

veículos utilitários e pesados340 deve ser considerada como uma das prioridades do Proálcool, 

fundamentalmente porque esses veículos são os responsáveis pela maior parte do transporte de 

gêneros alimentícios. Essa substituição poderia representar para a agricultura brasileira uma 

real independência dos preços dos alimentos em relação ao custo do petróleo; evitaria que 

oscilações do preço do barril possam implicar aumento (substancial) do preço do frete - um dos 

determinantes do preço final dos produtos alimentícios.  

  Ao que tudo indica, entretanto, da forma como atualmente está estruturado o Proálcool, 

já com um grande consumo de álcool para veículos de passeio, teríamos um sério problema, 

caso de fato conseguíssemos operacionalizar uma mudança na frota de veículos utilitários. 

Qualquer que seja a forma como o álcool possa vir a ser utilizado, Diesel-álcool, Diesel-álcool 

aditivado ou simplesmente “puro”, a quantidade de álcool necessária para abastecer a frota e 

por conseguinte também a área de cultivo de matérias-primas para sua produção, precisaria ser  

aumentada substancialmente. Esse aumento de produção seria tão grande, caso o álcool seja 

utilizado em considerável percentagem nos motores desses veículos, que provavelmente 

inviabilizaria a médio prazo a substituição do óleo Diesel - com isso queremos enfatizar a 

necessidade precípua de um planejamento criterioso. Para termos uma idéia do que poderia 

significar a necessidade de abastecer uma frota equivalente de veículos médios e pesados, além 

da frota dos veículos de passeio movidos a álcool hidratado já em circulação, teríamos que 

                                                           
340 Consta  [A CNI e o Proálcool: reafirmando uma posição perante a nação.  Jornal do Brasil , 31/10/90]  que avanços no 

desenvolvimento de motores para veículos pesados, que operam com álcool hidratado pré-vaporizado possibilitaram  

resultados próximos aos da eficiência do motor Diesel.  Tal motor seria especialmente apropriado para ônibus urbanos por 

ser silencioso, ter boa aceleração e baixo nível de emissões no exaustor. 
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quase quadruplicar a produção atual; talvez, o aperfeiçoamento de motores híbridos341, 

alimentados por exemplo com Diesel (40%)  e álcool (60%) se apresente como uma solução de 

compromisso, que contemple satisfatoriamente uma análise de custos x benefícios. 

 Outro enfoque interessante, refere-se à necessidade de se alterar o perfil do tipo de 

transportes utilizado. Há muito tempo vem sendo dispensada significativa prioridade aos 

automóveis de transporte individual342. Salvo alguns investimentos isolados, como por 

exemplo os realizados em metrôs, pouco tem sido feito no Brasil para priorizar o transporte 

coletivo e de cargas. 

 Vale ressaltar que embora os óleos vegetais (amendoim, soja, mamona) apresentem um 

poder calorífico maior do que o álcool, a produtividade do álcool por unidade de área é 

freqüentemente maior. Assim, talvez, uma solução de compromisso seja a de se destinar os 

óleos vegetais para fins de alimentação e lubrificação de motores. 

 

II.2.B  Descentralização dos pontos de produção e distribuição343 

 

  Atualmente os alcoóis (etanol) anidro e hidratado, que são produzidos por um grande 

número de destilariais, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, são transportados por 

longas distâncias, até os centros de redistribuição. Muitas vezes o álcool produzido nas cidades 

do interior, viaja344 centenas de quilômetros e acaba voltando ao seu lugar de origem: o álcool 

produzido em Penápolis “viaja” até Bauru (150 km) e daí chega a ir até Paulínia, a cerca de 

250 km; por outro lado, considerável quantidade do álcool utilizado para abastecer a região de 

Penápolis, por vezes chega a realizar o percurso inverso. 

 Como se não bastasse, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é auto-suficiente na 

produção de petróleo, tem uma expressiva frota de veículos movidos a etanol. Conclusão: a 

gasolina produzida no Estado chega a percorrer centenas de quilômetros para ser consumida 

em São Paulo. Já o álcool produzido no interior de São Paulo realiza percurso inverso. Isso 

para não falarmos no Rio Grande do Sul: o álcool produzido em São Paulo atravessa três 

Estados para ser queimado em Porto Alegre. Tanto o transporte como a redistribuição estão sob 

responsabilidade controle do Departamento Nacional de Combustíveis e da própria Petrobrás. 

 Há relatos de que na África do Sul um interessante programa está aproveitando o óleo 

de girassol, com o qual visam substituir o óleo Diesel. Todos são livres para plantar girassol em 

seus terrenos. Uma vez colhido, é transportado para uma central regional de produtores, que o 

                                                           
341Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 259. 
342 Consta   [Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 103]  que o consumo de derivados de petróleo na 

forma de gasolina em 1978 era de 26% contra apenas 6% gastos com o transporte coletivo. 
343 Garnero, M.  (1980), Op. cit., p. 101. 
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coloca na rede de distribuição. Na concepção desse projeto está a descentralização, a essência 

da proposta de redirecionamento que endossamos; essa experiência estrangeira parece-nos de 

grande interesse para a redefinição do projeto brasileiro. 

 Para avançarmos na elaboração desta proposta, é preciso consenso de que, 

definitivamente (é o que nos parece) o nó górdio do Proálcool foi desatado, sua estruturação. 

Temos atualmente um programa em curso, cuja dimensão, como  podemos perceber é 

gigantesca. À medida que há, agora, um consumo garantido, mercado, preço e remuneração 

asseguradas ao produtor; que a relação de preços entre o álcool e o petróleo se mantém estável, 

avaliamos que talvez seja chegada a hora de se dar um grande passo rumo à descentralização e 

à liberalização, deixando que os mecanismos de mercado possam regular o seu funcionamento. 

Uma decisão importante nesse sentido refere-se à descentralização dos pontos de distribuição. 

 Como explicar que esta iniciativa é viável e de grande interesse para o setor e para o 

Brasil? Antes de mais nada é importante lembrar que o Diesel, combustível usado na grande 

maioria da frota rodoviária e de transporte coletivo,  além de ser subsidiado, para ser 

distribuído também é transportado por longas distâncias. Por outro lado, o etanol porque é 

produzido em muitos lugares do próprio interior pode ser mais facilmente distribuído, ou 

mesmo ser vendido diretamente ao consumidor, o que provavelmente implicaria sensível 

redução de custos. Evidentemente a descentralização deve ser regulada por critérios bem 

definidos, como localização, facilidade de transporte através de dutos e hidrovias. 

 A redução de custos poderia ser ainda mais expressiva caso se priorizasse a produção e 

o transporte de álcool anidro, em detrimento do álcool hidratado. O álcool anidro seria 

transformado em hidratado no último distribuidor, quando então se adicionaria a  percentagem 

máxima de  água permitida, que é de 6%. Parece dispensável dizer da necessidade de uma 

operante fiscalização para viabilizar a descentralização dos pontos de produção e distribuição. 

 

II.2.C  Otimização de projetos de pequenas e/ou médias capacidades345, 346 

  

 São consideradas micro-destilarias aquelas que têm capacidade de produção de até 

5.000 litros de álcool por dia. Mini-destilarias produzem na faixa de 5.000 a 30.000 litros por 

dia; acima de 30.000 litros/dia são tidas como grandes destilarias.  

 As razões econômicas sem dúvida são importantes para a avaliação da viabilidade 

desse tipo de projetos. Nesse sentido, aqueles347 que defendem instalações de usinas de grande 

                                                                                                                                                                                                      
344 Ver: Brasil queima diesel para ter automóveis a álcool. Jornal do Brasil, 31/08/90 
345 Tiezzi, E. (1988), Op. cit., p. 162. 
346 Garnero, M. (1980), Op. cit.,  p. 176 - 178  cita de um intessante estudo do Prof. Romeu Corsini, sobre plano das Mini-

usinas de álcool hidratado. 
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porte alegam que a economia de escala ocorre em unidades de produção superior a 100.000 

litros diários; que  uma destilaria para 240 mil litros diários tem custos fixos iguais aos de 

uma destilaria para 120 mil litros e custos de depreciação menores;  que o investimento para a 

destilaria de 240 mil litros é apenas 35% superior ao de uma destilaria de 120 mil litros para 

obter o dobro de capacidade instalada e com o mesmo custo de mão-de-obra, e com redução 

dos custos de depreciação por litro de álcool produzido;  que  as vantagens se ampliam até 

módulos de 480 mil litros diários, sendo que  a partir daí os custos elevados do transporte às 

grandes distâncias, as dificuldades de descarregamento e elevada frota de caminhões 

tornariam desvantajoso o projeto. Segundo estudos348 realizados sobre a viabilidade 

empresarial de microdestilarias de álcool, raros foram os casos de instalações dessas destilarias  

bem-sucedidas. 

 Entretanto, as razões econômicas não são as únicas envolvidas na procura de um 

melhor equacionamento e solução de compromisso envolvendo custos e benefícios. Uma 

simplificação adequada para esta discussão é que, se a produção de álcool se destinar 

exclusivamente à comercialização, a opção por macrodestilariais se apresenta como a  melhor 

opção. A opção por pequenas destilarias talvez seja mais adequada, quando se considera o 

atendimento a consumo próprio, num contexto de autosuficiência energética de pequenas 

propriedades agrícolas, de produção interna, com disponibilidade de matéria-prima local e 

processos industriais simplificados. Mas, se de fato as razões econômicas forem consideradas 

“sine qua non” acreditamos que esta proposta seja viável se outras, como II.2.D, II.2.E e II.2.L 

forem viabilizadas. 

 Como vimos, no item “balanço energético do Proálcool” uma das formas de otimizar os 

balanços energéticos é reduzir gastos energéticos com insumos em geral (inputs). Sob esse 

ponto de vista, projetos de pequenas e médias capacidades de processamento poderiam 

representar uma significativa redução, pois a multiplicação de destilarias incrementa a 

atividade de produção e, portanto, implicaria,  redução com transporte da matéria-prima até as 

usinas, que de outra forma precisam se transportadas a longas distâncias. 

 Esta opção traria também outros benefícios, além da redução de energia gasta com 

transporte. Muito provavelmente, proporcionaria uma maior eficiência energética, decorrente 

da concorrência, da “necessidade de sobrevivência” e da criatividade de pequenos e médios 

usineiros. O dimensionamento mínimo de usinas de álcool carburante poderia ser feito 

considerando o consumo programado por regiões.  

                                                                                                                                                                                                      
347 Menezes, T. J. B. de. (1980), Op. cit., p. 181. 
348 Carvalho,  L. C. C.;  Soares, M. M. e Nastari,  P. M.  Viabilidade empresarial de microdestilarias de álcool. Grupo de 

Assessoria da Comissão para Reexame da Matriz Energética. Resumo de comunicação,  1990,  p. 1 - 14. 
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 Pequenas propriedades também diminuiriam as tensões relativamente ao uso da terra, já 

que a opção por macrodestilarias favorece a concentração de poder, pois acaba por fortalecer 

os latifúndios. Neste aspecto, é importante salientar que não fazemos aqui a apologia da 

distribuição de terras, da reforma agrária ou algo afim. Acreditamos sim que um grande 

incremento de produção poderia ser conseguido dessa maneira. Ainda nesse contexto, 

destacamos o fato de que a viabilização dessa proposta poderia implicar forte contenção dos 

fluxos migratórios do campo para os centros urbanos, fato este que destacamos de supra 

importância no setor sucro-alcooleiro, dada a sazonalidade da cultura da cana-de-açúcar.  

 Uma proposta muito interessante, foi apresentada por GARNERO349 à Comissão 

Nacional de Energia em 1980. Propôs um programa de implantação de “Agrovilas Energéticas. A 

idéia básica de funcionamento é que cada agrovila, com núcleo urbano, seria formada por 

módulos de 300 famílias, dotadas de destilarias de álcool com produção de 120.000 litros/dia; 

além da cultura da cana-de-açúcar, cada família teria que dedicar parte de seu trabalho à cultura 

de alimentos (“cada família com 17,3 hectares de cana e 5 hectares de culturas alimentares”); 

previa toda uma infra-estrutura (saúde, educação, transporte, lazer, etc) e um esquema 

operacional (obtenção de recursos fundiários, organização espacial, da produção, etc) que, 

provavelmente, possibilitaria uma funcionabilidade eficiente das agrovilas. Embora consistente, 

esse projeto, ao que consta, não chegou a ser implementado em sua concepção e dimensão.  

 É interessante perceber que essa estrutura de funcionamente potencializaria também a 

criação de um sistema agroindustrial rotacional, capaz de suprir as necessidades de alguns 

alimentos e, ao mesmo tempo, fornecer biomassas suficientes para a produção de combustível 

destinado a alimentar o próprio sistema. Ou seja, tornar-se-ia possível que sítios e agrovilas 

conseguissem se tornar autônomos energeticamente, produzindo seu próprio combustível para 

tratores, caminhões e motores estacionários. Além disso, o tempo de construção desse tipo de 

usinas é bem menor que o tempo dispendido para  a construção de grandes usinas. 

 

II.2.D  Consorciação, rotação e cooperativas 

 

  Quando foi criado o Proálcool, imaginava-se que o aumento da produção se faria 

através da incorporação de novas áreas, que ampliariam a fronteira agrícola. O que aconteceu 

no início e menos acentuadamente na atualidade350, foi  a expansão da cultura da cana em 

áreas tradicionalmente produtoras de alimentos. Isso resultou numa forte competição entre 

culturas.  

                                                           
349 Garnero, M.  (1980), Op. cit.,  p. 201 - 233. 
350 Vide apêndice F 
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 Sempre que Proálcool está em pauta de discussão, a questão sobre a ampliação das 

áreas produtoras de cana-de-açúcar é muito polêmica e  acirrada. Para os empresários do setor 

sucro-alcooleiro essa discussão não faz sentido. Alegam que (como já vimos), pouco mais de 

0,5% da área territorial brasileira, cerca de 1% da área tida como cultivável e pouco mais de 

5% da área em cultivo estão sendo explorados pelo setor; portanto,  mesmo que o Brasil venha 

a dobrar a produção de álcool apenas através do aumento da produção de cana-de-açúcar, os 

números associados não seriam, de fato, alarmantes. 

 Entendemos que uma solução de grande interesse, que pode definitivamente equacionar 

esse problema está nos sistemas de consorciação (intercalação) e rotação: a cana-de-açúcar não 

é uma cultura excludente, como alguns ainda pensam; pode conviver bem com outras culturas. 

Aliás, essas práticas vêm sendo consideradas em muitos países como uma alternativa para um 

incremento da produção e  da produtividade351. 

 A consorciação com o feijão já é hábito de alguns produtores dos Estados de 

Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo a EMBRAPA352, o sistema mais 

adequado para esse consórcio é a semeadura do feijão quinze dias depois do plantio da cana em 

duas linhas, a 25 cm de distância do sulco da cana.  Com esse consórcio há uma redução de 

35% nos custos da plantação do canavial. Se esse sistema se estendesse a toda área canavieira, 

certamente haveria grande incremento na produção de alguns outros gêneros alimentícios. 

 Dois exemplos de culturas de grande interesse a serem utilizadas em rodízio com a cana 

são a soja e o amendoin. A soja fixa, por alqueire,  40 kg de nitrogênio no solo, o que torna 

desnecessária a adubação com nitrogênio. Segundo PLANASUCAR353, levando-se em 

consideração aspectos relativos ao preparo do solo, adubação, mão-de-obra, formicidas-

herbicidas e tratos culturais354, o custo de produção de 1 alqueire de cana, usando-se a soja em 

rodízio, nesse sistema, proporciona uma economia de 53% quando comparado com o custo de 

produção do sistema de monocultura. Da mesma forma que a soja, a cultura do amendoim 

diminui sensivelmente o custo da implantação de cana-de-açúcar. Cabe destacar que, em geral, 

as não leguminosas, apresentam efeito competitivo com a cana, diminuindo sua produção. 

 A rotação também é uma alternativa que pode contribuir naquelas situações, em que a 

produtividade cai muito. Nesse caso é aconselhável interromper por alguns meses ou mesmo 

anos o cultivo da cana e fazer rotação, por exemplo, com uma leguminosa forrageira ou para a 

alimentação humana. 

                                                           
351 Hudson, C.  Integrating other crops with sugar cane.  México, GEPLACEA, 1987,  p. 125 - 148. (in  Alternative use of 

sugar cane for energy and feed.  México: GEPLACEA, 1987, 444p.]   
352 Cana-de-Açúcar.  Plantar, 1991,  p. 66 - 68. 
353 Agricultura  energética  e  a  produção  de  alimentos:  possibilidades  de  compatibilização.  Boletim técnico 

PLANALSUCAR, Vol. 3, N
o
 5, 05/81,  p. 11. 

354 Bastos, E.  O verde mar de energia.  São Paulo,  Ícone,  1987,  p. 119 - 124. 
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 As principais vantagens que  a consorciação e a rotação de culturas com a cana podem 

oferecer são:  

A) aumenta o excedente econômico dos produtores e não diminuir a produção de cana;  

B) possibilidade de manter muitos empregos durante o período da entressafra;  

C)  diminuição da erosão do solo, que passa a ter uma cobertura vegetal mais intensa e por um   

período maior;  

D)  incorporação de matéria orgânica ao solo devido ao uso de restos da cultura anterior -  o 

que, se não resolve um daqueles problemas que caracterizamos no uso do solo para o 

cultivo da cana (segunda unidade), atenua os danos ao solo.  

E)  fixação de mais nitrogênio no solo, em caso de rotação ou intercalação com leguminosas e 

também, nesse caso, redução de invasoras - famílias diferentes, um cereal e uma leguminosa, 

evitam a incidência de pragas específicas, já que as pragas de uma cultura  normalmente não 

atacam outras culturas. Entretanto, é preciso dispensar especial atenção aos patógenos, que 

podem sobreviver no solo por muitos anos.  

 
Precisamos definitivamente nos livrar da idéia de que o Proálcool deva repousar única e 

exclusivamente sobre a cana-de-açúcar. 

 A nosso ver, a consorciação e/ou a rotação  da cana-de-açúcar com feijão, amendoin, 

tomate, soja, com o sorgo sacarino ou algumas outras culturas é uma alternativa muito atraente. 

Isto posto, é inevitável a pergunta: por que então não há interesse dos produtores em implementar 

esse sistema? SZMRECSÁNYI355 considera que a monocultura vigente na maioria das regiões 

canavieiras resulta geralmente de fatores sócio-econômicos; que é uma conseqüência da estrutura 

de propriedade fundiária concentrada. As respostas que encontramos, que pretendem justificar tal 

desinteresse, estão, de um lado, na indefinição de medidas oficiais de natureza política, 

econômica e técnica; de outro, há o receio do produtor de  estar arriscando por conta própria e 

também de operar na usina com duas culturas distintas. Há também o receio de que essas 

práticas possam aumentar o risco da ocorrência de doenças e pragas.  

 Identificadas essas vantagens e receios, passamos a delinear algumas estratégias que 

possam operacionalizar tais sistemas. 

 Para evitar menção à possibilidade de que o aumento da área de cultivo da cana possa vir 

a comprometer algumas outras culturas, consideramos outro ponto importante, que deve ser 

pensado no conjunto desta medida. Refere-se a um zoneamento agrícola nacional, que deve 

estabelecer, criteriosamente, as regiões mais propícias ao plantio de culturas energéticas sobre as 

quais será exercido um certo controle de natureza financeira. Deve-se buscar prestigiar iniciativas 
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que considerem a perspectiva do uso dos sistemas de intercalação e/ou rotação, em detrimento 

àquelas iniciativas que simplesmente apontam para a substituição de lavouras alimentares por 

culturas de canaviais; a ocorrência de eventuais casos dessa natureza, à revelia daquela 

orientação, no limite deve correr por conta da iniciativa do próprio produtor, que assumiria todos 

os riscos. 

 A implementação de um sistema mais complexo de produção, como a consorciação, 

exige medidas que possam resguardar o agricultor. Nesse sentido, a iniciativa de estimular os 

agricultores a se organizarem em cooperativas estabelecidas no interior do País, unindo terra-

trabalho-produção-mercado, reforçaria sua posição no mercado de trabalho e poderia, assim,  

funcionar como fomento à produção, gerando polos de comercialização e distribuição de vários 

(sub)produtos, o que significaria também uma descentralização do poder econômico entre 

regiões e Estados. Talvez, o simples fato de que os agricultores, nas cooperativas e associações, 

possam encontrar soluções para seus problemas técnicos justifique a iniciativa desse tipo de 

organização, além de poderem desta forma se beneficiar com a troca de informações, e com a 

utilização conjunta de maquinarias e armazéns.  

 Por essas razões apontadas acima, nesse item (II.2.D), entendemos que a  prática da 

consorciação e rotação pode fortalecer muito a proposta V.2.C (otimização de projetos de 

pequenas e/ou médias capacidades), já que cultivos intercalados que aumentem a produção de 

cana sejam, provavelmente, a solução mais econômica e lucrativa para o pequeno produtor 

descapitalizado garantir boa remuneração, mesmo quando o mercado do setor sucro-alcooleiro 

não estiver remunerando satisfatoriamente.  

 Nossa posição em relação a essa proposta é que esse sistema deveria ser incorporado à 

nossa tradição de cultivo da cana. Considerando o que isso poderia vir a significar para o País, 

diríamos mais. Entendemos que, pressuposta  a elaboração e  a execução de um planejamento que 

preveja pesquisas e desenvolvimento de condições, de espécies e de variedades culturais mais 

adequeadas a serem utilizadas em consorciação ou rotação, pressuposto um período de adaptação 

do agricultor, o governo deveria até estabelecer como condição para novos financiamentos no 

setor sucro-alcooleiro a utilização dessa prática pelos produtores. 

 Se por um lado os investimentos em pesquisas e desenvolvimento em cana-de-açúcar 

representam perspectivas promissoras de incremento da produção de etanol, tanto em relação 

ao aumento da produtividade agrícola, quanto em relação à taxa de conversão em álcool, por 

outro, não nos parece prudente ignorar aquelas muitas outras matérias-primas (unidade I/III.1). 

                                                                                                                                                                                                      

355 Szmrecsányi, T.  O Planejamento  da Agroindústria Canavieira do Brasil (1930-1975). São Paulo, Hucitec-

UNICAMP, 1979,  p. 119. 
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Avaliamos ser do interesse do País que também sejam planejados investimentos em algumas 

outras energoculturas. 

 Reforçamos, entretanto, que tais medidas devem ser consideradas dentro do contexto  

de um zoneamento agrícola. Esse zoneamento deverá indicar as áreas em que a cana-de-açúcar 

e/ou outras matérias-primas e outras culturas deverão ser plantadas preferencialmente, evitando 

assim a disseminação da monocultura em alguns Estados e impedindo que a produção de 

alimentos seja expulsa para cada vez mais longe dos (grandes) centros urbanos, pois isso  

contribui para elevar os custos de transporte, desperdiçar energia e penalizar o consumidor. 

 

II.2.E Unidades agroindustriais integradas 

 

 Idealmente, se as indústrias de álcool deixarem de ser perdulárias em relação a todo o 

conjunto de suas operações e passarem a ser um sistema integrado356,  interativo e planejado 

para diferentes prazos de aproveitamento de matéria-prima, de otimização de processos 

industriais e de destinação dos subprodutos, certamente uma nova concepção do Proálcool 

estará sendo construída. 

 A denominação a que nos referimos acima, refere-se a módulos associados de 

produção, que consideramos facilmente viáveis em unidades de pequeno e médio porte, que 

poderiam auxiliar a tornar possível a proposta V.2.C. 

 Tais módulos associados de produção devem contemplar todas as alternativas de 

integração, como intercalação de culturas, biodigestão, confinamento de bovinos, suínos, aves 

e até a piscicultura.  

 É possível imaginar vários modelos e módulos de produção, com diferentes níveis de 

complexidade e custos. Na seqüência, buscaremos descrever algumas sugestões de fácil 

operacionalização. 

 Objetivando incrementar ainda mais a produção de energia e de alimentos e assim 

fechar um ciclo de produtos e resíduos desses sistemas, consideramos que seria interessante 

que tais unidades pudessem dispor de digestores anaeróbicos. Para esses digestores 

convergiriam todos os produtos e resíduos zootécnicos e agrícolas, bem como a vinhaça, que 

não fossem úteis para produção de álcool; desta forma, seria possível produzir biogás e obter a 

lama residual da digestão anaeróbica.  

                                                           
356 Ramalho Filho, R. e Vasconcelos, J. N. de. (1992), Op. cit.,  p. 242 - 243. 
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 O biogás357, essencialmente constituído de metano e de gás carbônico é um 

combustível e poderia ser utilizado como tal para aquecer a água que seria distribuída a muitos 

setores desse sistema,  ou mesmo ser transformado com muita eficiência em eletricidade.  

 A lama residual pode ser utilizada como fertilizante e pode assumir papel de destaque 

nessas unidades, pois restitui ao solo cultivado a matéria orgânica e as substâncias minerais 

indispensáveis para a manutenção da sua funcionalidade e da sua estrutura física e biológica. 

Dependendo do porte da unidade e do biodigestor, será possível cobrir total ou parcialmente as 

necessidades de fertilização da terra. Por outro lado, e conseqüentemente, o uso de adubos 

orgânicos poderá proporcionar, devido à redução do uso dos “adubos químicos”, uma 

economia de energia, favorecendo ainda mais o balanço energético do setor. 

 RAMALHO FILHO e VASCONCELOS358 descrevem alguns resultados de um 

módulo integrado agroindustrial, organizado a partir de uma usina e destilaria anexa, com 

capacidade de produção de 50.000 t de açúcar e 24.000 m
3
  de álcool/ano, cultivando 14,5 mil 

ha e combinando criação intensiva de animais, biogás e culturas alimentares (nas áreas de 

renovação do canavial). Os números são muito animadores. Produziriam também: 36,9 

milhões de m
3
 de biogás; 358,2 t de milho; 1.200 t de feijão; 720 t de arroz; 450 t de 

amendoim; 379,7 t oleícolas; 304.167 ovos; 111 t de carne (aves); 1.095.00 L de leite; 63,9 t de 

carne  bovina (1.000 cabeças); 20,5  t de couro e 17,2 t de peixes.  

 

II.2.F  Cuidar bem do solo 

 

  “Cuidar bem do solo” nos remete à idéia de zelar por ele. O título dessa item é muito 

abrangente, ao mesmo tempo vago. Por isso, identificamos dois grandes enfoques, que, embora 

possam parecer distintos, são  complementares. Fazemos a seguir algumas considerações sobre 

esse tópico. 

 

O conceito de propriedade 

 

 A noção de que a planta retira do solo, em cada ciclo, quantidades apreciáveis de 

nutrientes é básica e como vimos mais detalhadamente na unidade II em relação à cana-de-

açúcar  algumas tendências são comprometedoras da qualidade do solo.  Por isso, a utilização 

                                                           
357 Para mais detalhes sobre características,  processo tecnológico e aspectos econômicos, ver: Taupier, L. O. G. coord. 

Manual de los derivados de la caña de azucar.   México, ICIDCA/GEPLACEA/PNUD,  1990 (segunda edición),  p. 223 - 231. 
358 Ramalho Filho, R.  e  Nunes de Vasconcelos, J.  Ecologia  e  Desenvolvimento: Do Proálcool   à   Valorização   

Integral   da   Cana-de-Açúcar   em   Alagoas.  Rio  de Janeiro, APED, 1992,  p. 235 - 257. 

     Ver também: Preston, T. R.  La caña de azúcar como base de la producción pecuaria en el trópico. México, 

GEPLACEA,  1989,  p. 79 - 103. (in  Sistemas de alimentación animal en el trópico basados en la caña de azúcar. 

México, GEPLACEA, 1989,  198p.) 
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mais racional do solo deve ser vista como um benefício pois além de conservá-lo, resultará 

num melhor aproveitamento, ainda que mais intenso, do solo agrícola. 

 Pressupor que isto venha a ser um fato corriqueiro na realidade brasileira, ou, ao menos 

ser aceito de forma tranqüila, é ignorar o que se passa nos interiores brasileiros e nas “cabeças” 

da maioria dos agricultores. Para sermos bem enfáticos, parece necessário mudar a concepção 

de propriedade: ser juridicamente dono de terras não pode ser confundido com o direito 

adquirido do "faço o que bem entender - a terra é minha", pois para a economia e a saúde de 

uma nação a terra tem que ser entendida como um bem coletivo.  

 Sem dúvida esse é um trabalho muito difícil em nosso País, pois há uma evidente 

confusão entre o privado e o coletivo e vice-versa. De qualquer forma a existência de uma 

legislação que elucide melhor, que seja de fácil compreensão (linguagem acessível ao 

agricultor) poderia significar um grande avanço no sentido de dirimir as dúvidas acerca do 

conceito de propriedade. 

 Também é preciso educar o agricultor no sentido de esclarecê-lo sobre o que seria em 

seu caso um uso mais racional, conservativo e melhor do solo, fazendo ver que isso pode 

garantir por longo prazo maior e melhor produtividade. Para viabilizar essa proposta, no 

entanto, é preciso montar infra-estruturas regionais instrumentalizadas e ágeis para assessorar e 

orientar mais e melhor o agricultor. Como as terras apresentam características específicas, há 

necessidade de um estudo profundo para determinar um sistema produtivo que seja o menos 

impactante possível para o solo e outros reservatórios naturais de importância. Particularmente, 

métodos de controle à erosão devem ser cuidadosamente definidos para se evitarem perdas. 

 Tecnicamente, evidencia-se a necessidade de que os agricultores convençam-se de que 

preparar a terra não significa simplesmente passar o arado, jogar adubos e alguns defensivos. 

“Eu jogo um pouco de nitrogênio, potássio e fósforo”; ou ainda “sei lá como eles tratam a terra, 

eu arrendei...agora o problema é deles”. É preciso rever este conceito. Preparar a terra deve-se 

tornar sinônimo de uso adequado do solo, incluindo naturalmente o uso de implementos 

agrícolas, fertilizantes adequados aos diferentes tipos de solos, entre outras práticas agrícolas. 

 

Questões técnicas   

 
 Nosso trabalho de pesquisa de campo evidencia a importância, praticidade e 

conveniência de análises mais abrangentes, de vários elementos e de determinações físico-

químicas como trabalho de rotina, pois esses procedimentos ampliaria significativamente o 

“espectro” de informações sobre a situação dos solos usados para cultivo. Reiteramos que a 

importância dessa prática vai muito além das determinações em si. Pode, por exemplo, fornecer 
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subsídios aos agrônomos para certas decisões referentes a correções de solos - o que é 

considerado para alguns poucos elementos passaria a ser feito para muitos outros.   

 Muitos dirão que os custos do instrumental e os operacionais dificultam sua 

viabilidade. Por isso, imaginamos que uma forma muito interessante de operacionalizar tal 

proposta seja através da instalação de algumas dezenas de laboratórios setoriais localizados 

estrategicamente por todo o território brasileiro, que sejam bem equipados para prestar tais 

serviços. Certamente, dessa forma, os custos seriam muito menores e provavelmente tornaria 

possível e prático. 

 Imaginemos que de fato esta proposta venha se tornar realidade em nosso País. 

Certamente, a partir daí, em pouco tempo, disporemos de um  grande e amplo banco de dados 

sobre os solos do Brasil, o que entre outras implicações, permitiria precisar mais e melhor um 

planejamento e zoneamento agrícola destacado no item  II.2.D.  

II.2.G  Impostos e subsídios 

 

  Freqüentemente, em muitos países como os E.U.A e também da Europa a produção 

agrícola, principalmente de gêneros de necessidade básica é  subsidiada.  

  Se tomarmos como base os preços da gasolina nos E.U.A, sem impostos e sem a 

margem de lucro  (entre US$ 32,00 e 35,00 o barril), chegaremos à conclusão de que o etanol é 

pelo menos economicamente competitivo em relação à gasolina. 

 No início do Proálcool, o custo do barril de etanol era da ordem de US$ 70,00. 

Atualmente o custo médio de produção do barril  para o Estado de São Paulo está em torno de 

US$ 40,00; para o Brasil é de US$ 53,00. Se tecnologias de ponta, já disponíveis no mercado, 

forem utilizadas, o custo poderá cair para um valor equivalente a US$ 32,00 - US$ 35,00. 

Ultimamente, a diminuição dos custos tem sido estimulada basicamente devido ao aumento de 

eficiência, que nas duas últimas décadas tem sido da ordem de 3,2% ao ano. 

  É importante termos em mente que o Proálcool surgiu da necessidade de produção de 

combustível líquido aternativo para conter as importações de petróleo e que tal objetivo deve 

ainda ser alcançado. A necessidade de se estimular ainda mais o aumento da produção de 

etanol é inevitável. Tal estímulo pode se dar também através da adoção do sistema de impostos, 

e uma maneira de viabilizar tal sistema, sem ônus na produção é viabilizar projetos de novas 

destilarias em regiões que de fato ofereçam perspectivas de boa produtividade, ou seja, em 

regiões que apresentem condições de clima e solos favoráveis ao cultivo da matéria-prima a ser 

utilizada na produção de álcool. Ao mesmo tempo que as destilarias que apresentam baixo 

rendimento e sem boas perspectivas deveriam ser desativadas. No início do Proálcool, um 

grande número de destilarias foram alocadas em regiões cuja produtividade certamente estaria 
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muito abaixo da média brasileira, especialmente da região Centro-Sul, exigindo incentivos para 

garantir a continuidade operacional.   

 Com o sucesso de várias experiências que utilizaram etanol como combustível de 

cargas pesadas359, torna-se cada vez mais factível que o Diesel possa ser substituído por etanol. 

Incentivos temporários a essa substituição, mantendo a equivalente isenção do imposto do 

Diesel, poderiam ser oferecidos para incentivar muito a produção e não representariam 

diminuição de receita para o governo. De qualquer modo,  parece necessário que essa forma de 

subsídio deva ser gradualmente eliminada. 

  Essas medidas, de aparente caráter inflacionário, contribuiriam muito para preparar o 

Brasil para a futura escassez do petróleo, pois gradativamente estaríamos alterando o perfil da 

matriz energética brasileira. Por outro lado, se a previsão de esgotamento do petróleo se 

confirmar e não estivermos preparados, as conseqüências serão imprevisíveis. 

 Como vimos no balanço de CO2 (unidade I - IV.6), atualmente, em função da grave 

ameaça que o efeito estufa representa, uma forte tendência, pelo menos na Comunidade 

Econômica Européia, é taxar os combustíveis renováveis em  no máximo 10% dos fósseis que 

venham a substituir. No Brasil o etanol é taxado, enquanto o Diesel e o óleo combustível são 

isentos de impostos por serem considerados essenciais para a economia. 

 

II.2.H  Mercado internacional: cooperação e exportação 

 

  Como vimos, a adição de etanol anidro à gasolina (gasool) em proporções de 10 a 20% 

não implica mudanças no motor. Apesar de provocar um pequeno aumento nas  emissões de 

aldeídos,  melhora sensivelmente a octanagem, reduz emissões de compostos sulfurados, de 

monóxido e dióxido de carbono, além de chumbo, nos casos daqueles países que ainda usam 

chumbo tetraetila como antidetonante. O resultado dessa adição pode ser considerado 

relativamente benéfico. 

 Parece-nos, portanto, bastante razoável, de grande interesse para o Brasil, que a difusão 

e a consagração do gasool se faça em todos os países. Isso para não falarmos da possibilidade  

de veículos que utilizem exclusivamente o etanol como combustível. Admitamos360,  como 

exemplo, que os E.U.A implementem uma política de adição de 10% de álcool à gasolina. O 

consumo de gasolina nos E.U.A supera os 310 bilhões de litros/ano, o que significa um 

                                                           
359 Leite, R. C. C.  O Proálcool competitivo. Brasília,  Carta: falas, reflexões, memórias (informe  de  distribuição  restrita  

do  Senador Darcy Ribeiro),   no 7,  1993,  p. 131 - 135. 
360 Segundo Veja, (p. 47 de  07/09/94): a Agência Ambiental Americana chegou a determinar a eliminação de chumbo 

tetraetila usado na gasolina de quinze Estados, que seria substituído por etanol; devido a essa medida, seria necessária a 

importação de 12 bilhões de litros desse álcool - essa medida foi mais recentemente derrubada pela suprema corte 

americana. 



 

 

224 

mercado potencial de álcool de cerca de 30 bilhões de litros/ano ou seja mais de um milhão de 

barris por dia -  tomando como exemplo apenas os E.U.A.  

 Soma-se ao fato de que o gasool é reconhecidamente uma adequação irrefutável do uso 

do etanol a crescente preocupação acerca de uma perspectiva de esgotamento do petróleo para 

daqui a aproximadamente 4 décadas, ou ainda a instabilidade do fornecimento de petróleo da 

região do Golfo Pérsico - sabidamente quaisquer interrupções no fornecimento de petróleo do 

Golfo Pérsico têm reflexos múltiplos em quase todos os países. 

 Portanto, porque existe um grande mercado potencial de uso do etanol a ser usado em 

misturas com a gasolina, porque a perspectiva de médio prazo é de esgotamento do petróleo e 

porque a região do Golfo Pérsico politicamente instável, além, evidentemente, das várias 

implicações benéficas para o ambiente decorrentes do uso do etanol como combustível, 

entendemos que se faz necessária uma política (mais) arrojada por parte do governo brasileiro 

para difundir e conquistar esse imenso mercado - muito maior que o próprio mercado interno. 

 As questões que se colocam para análise são: a) que interesse tem o Brasil de que o 

mercado internacional do álcool seja ampliado?  b) como viabilizar a participação e 

importância do Brasil nesse mercado?   c) que possíveis reflexos (e cuidados) teremos de 

adotar se uma política de exportação concorrer com o abastecimento interno? 

 Frente a esta perspectiva, de cooperação, a produção de álcool passa a ser visto como  

um empreendimento que poderá trazer importantes dividendos para o Brasil; entre outros o 

Brasil tem condições de implementar uma política de aproveitamento de muitas áreas ociosas 

atualmente e assim conseguir um aumento substancial na produção de etanol. Consideramos, 

entretanto, que tal política deve contemplar a  maior pluraridade possível de matérias-primas e 

a consorciação, com vistas a salvaguardar a produtividade e desenvolver tecnologias 

alternativas de produção, além de gerar outros subprodutos.   

 Uma vez garantido o mercado interno e estoques de segurança, a existência de um 

mercado externo pode funcionar como regulador, absorvendo, excedentes de produção. 

Acordos internacionais possibilitariam obter empréstimos e financiamentos de capital com 

vistas a desenvolver tecnologias, com gerenciamento conjunto dos empreendimentos e 

repartição de lucros auferidos; poderiam inclusive incluir troca de álcool por petróleo. 

Independentemente de acordos internacionais, entretanto, a concorrência certamente estimulará 

desenvolvimento de tecnologias.  

 

II.2.I Usinas com destilarias anexas, a produção de açúcar e de álcool e o mercado 

internacional 
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 Consideramos que o atendendimento à demanda interna, alimentar ou energética, deve 

ser considerado como prioridade básica e elementar. Se considerarmos, porém, o fato de que no 

Brasil grande parte das usinas trabalham com destilarias anexas, concluiremos que há relativa 

flexibilidade entre a produção de açúcar ou álcool. Isto permite dosar a produção de açúcar, por 

exemplo, em função de variações de preços no mercado internacional. 

 Admitindo que venhamos a ter mais alternativas de matérias-primas para a produção de 

álcool, e que, portanto, outros subprodutos possam ser incluídos na lista dos comercializáveis, 

interna e externamente, o País poderia aumentar a oferta destes ou de seus derivados e, também,  

gerar receitas extras (ou economia de divisas) significativas negociando-os no mercado 

internacional. 

 O objetivo de obter maiores safras agroenergética deve, sob o ponto de vista econômico, ser 

considerado quando existirem condições favoráveis que as justifiquem.  Isto é, pressupondo um 

estoque regulador estratégico adequado, dependendo da relação existente entre os preços 

internacionais do açúcar, álcool e do petróleo, partindo de uma análise projetada do comportamento 

dos mercados interno e externo, os excedentes de produção podem vir a ser, por exemplo, 

exportados. Conveniente e alternativamente, poderiam ser utilizados também domesticamente. 

 Muitos discordarão, pois poderia implicar rever o enfoque dado ao Proálcool: de um 

programa estritamente voltado à produção de álcool para fins carburantes, para um programa 

de aumento de produção que contemple também as exportações. Outros discordarão pelo fato 

de que os excedentes poderão influir perniciosamente nos preços internacionais, ou porque 

entendem ainda que as reservas  são estratégicas e devem ser encaradas como de segurança 

nacional.   

MELO e FONSECA361 avaliam que, mesmo durante 1980, quando o preço 

internacional do açúcar alcançou quase US$ 1.000 por tonelada, o País não revelou maior 

desejo de aumentar suas exportações. Com isto queremos evidenciar a real possibilidade de 

um comportamento mais racional dos programas energético e agrícola, ajustados ao 

comportamento mais geral das balança comercial. Para que isso seja possível, é  necessária  

uma atuação mais coordenada e planejada do setor sucro-alcooleiro, que não deve ser 

confundida, como uma prioridade deste setor agrícola, de maneira que passe a desempenhar 

melhor o seu papel quanto a metas energéticas e de exportações, em detrimento do objetivo de 

prover alimentos. A tabela 33 mostra um panorama do mercado do açúcar e ao lado contém 

considerações sobre o potencial desse mercado.  

 

 

                                                           
361 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 44. 
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Tabela 33: o mercado do açúcar 

Ano Quantidade 

exportada 

(1.000 t) 

Valor das 

exportações 
(US$ milhões) 

 

1972 2.535 404  

1973 2.798 559  

1974 2.351 1.322  

1975 1.731 1.100  

1976 1.167 307  

1977 2.455 463  

1978 1.962 350  

1979 1.829 364  

1980 2.572 1.288  

1981 2.701 1.062  

1982 2.710 580  

1983 2.503 527  

1984 3.059 586  

1985 2.548 368  

1986 2.430 381  

1987 2.195 325  

1988 1.765 346  

1989 965 264  

1990 1.639 379  

1991 1.075 242  

Fonte: CACEX362 

  

II.2.J A participação  da  sociedade  na  elaboração  e  nas definições  de programas 

energéticos, novas diretrizes e metas. O planejamento do setor: um novo 

Programa de Mobilização Energética 

 

      Observando a tabela 11, verificamos que, durante a 

primeira fase do Proálcool (1975 - 1979), a produção de 

álcool aumentou cerca de 5,5 vezes - nessa fase o álcool era 

basicamente usado como carburante. A tabela ao lado 

evidencia, entretanto, que, no mesmo período, houve  

expressiva redução das exportações de açúcar: as usinas com 

destilarias anexas passaram a priorizar a produção de álcool. 

        MELLO e FONSECA
362

, confrontaram as receitas 

auferidas com exportações de gasolina com as receitas 

obteníveis na época, se o equivalente em álcool fosse 

exportado em açúcar. Assumindo uma relação otimista de 1:1 

entre álcool e gasolina em termos de consumo na mistura 

concluem que, entre 1977-1979,  se o País tivesse exportado 

açúcar..., o resultado em receita de divisas teria sido: US$ 92  

milhões em 1977,  US$ 313 milhões em 1978  e  US$ 251 

milhões em 1979- quando o açúcar no mercado internacional 

foi cotado em  US$ 463,  US$ 350  e  US$ 364, 

respectivamente. Esses números são bem superiores àqueles 

obtidos com  as exportações de gasolina, US$ 21,8 milhões 

(1977), US$ 77,3 milhões (1978)  e  US$ 95,7  milhões (1979).  

Por estes cálculos concluem que o Brasil poderia ter obtido 

uma receita superior, de  aproximadamente  US$ 460 milhões. 
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 A experiência que temos quando defendemos a participação da sociedade na elaboração 

de programas diversos, por incrível que pareça, não encontra muita receptividade. A leitura 

deste discurso e postura é freqüentemente distorcida363. 

 As inferências contidas neste trabalho mostram de maneira inequívoca a necessidade de se 

rediscutir a questão energética em bases mais amplas, que tanto contemplem os interesses da 

maioria da população, quanto também considerem a nova realidade ambiental e econômica 

brasileira. 

 Nós nos perguntamos com freqüência se, na época em que o programa do álcool foi  

concebido, houvesse  condições e abertura política  para uma efetiva participação da sociedade 

(Universidades, Cooperativas, Associações, Organizações de Pesquisas, Institutos e 

especialistas dos setores afins),  como o Proálcool seria concebido? Seria mesmo implantado? 

No que diferenciaria do Proálcool atual?  

 O que verificamos, quando analisamos o planejamento energético brasileiro, é uma 

preocupação quase exclusiva com a  “geração pela geração” de energia para atender  demandas 

que de um modo geral são cada vez maiores, especialmente no que diz respeito a substitutivos 

para os derivados de petróleo. Tal opção (?) tem acontecido à revelia e em detrimento de uma 

necessária problematização. 

 MELO e FONSECA364, concluindo sobre os desdobramentos do programa do álcool, 

consideram um importante aspecto, bem ilustrativo desta reflexão - o custo social: 

 Tratando-se de um programa com substanciais subsídios, (na época)
*
  seria de 

se supor que a sociedade fosse chamada a participar da discussão prévia a sua 

introdução. O fato disso não ter acontecido é agravado pela circunstância do 

álcool substituir a gasolina, a um preço „no máximo 65%‟ desta (na época)365,
 

favorecer o transporte individual e privilegiar a minoria das famílias 

proprietárias de automóvel. Por outro lado, a grande maioria das famílias 

brasileiras, não consultadas sobre os rumos do nosso programa energético e não 

proprietárias de automóveis, não usufruirão de benefícios diretos e, 

eventualmente, poderão ser seriamente prejudicadas caso a produção-

abastecimento de alimentos seja negativamente afetada. 

O reclamado vai além. A sociedade, consciente do significado e dos elevados custos 

sócio-econômicos que representa gerar energia, certamente entenderia, encamparia e 

valorizaria uma política de economia, de racionalização de uso, encarando-a como mais uma 

                                                                                                                                                                                                      
362 Melo, F. H. de.  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 24. 
363 Talvez a dedicatória deste trabalho explique essa reação. 
364 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 160. 
365 Os parêntesis foram colocados por nós. 
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fonte de energia. Assim, na concepção de um Programa de Mobilização Energética (PME)366, 

normalmente composto pelo chefe do executivo, Ministros de Estado, dirigentes de órgãos 

afins (CNP, ELETROBRÁS, PETROBRÁS) e “cidadãos de reputação ilibada e notório saber 

no campo da energia”, nomeados pelo presidente da República, que tem primado por 

“estabelecer as bases para a orientação prioritária, coordenada e controlada de medidas 

setoriais, bem como a distribuição dos recursos financeiros a ele destinados” tem faltado um 

ingrediente importante: conscientização e participação da população - é preciso torná-la 

cúmplice neste empreendimento. 

Otimizando o balanço energético do Proálcool 

 

 No que tange ao setor sucro-alcooleiro, destacamos o importante trabalho elaborado 

pelo corpo técnico do IPT, intitulado Conservação de energia na indústria do açúcar e do 

álcool367.  Nesse manual de recomendações, após amplo diagnóstico, então atualizado, do 

setor, são feitas várias sugestões, que nos convencem da possibilidade e viabilidade de se obter 

uma expressiva economia de energia.  

 Sugerem os autores o resgate das Comissões Internas de Conservação de Energia 

(CICE), cuja principal função seria estabelecer metas e políticas de atuação para a conservação 

de energia. Sistematizamos na seqüência as principais atribuições contidas nesse manual, 

acrescidas de algumas sugestões por nós elaboradas: 

 a) levantar e analisar dados - caracterizar a situação presente da unidade: 

 localizar, qualificar, quantificar consumos e perdas; 

 mapear a distribuição de consumos de combustíveis, energia elétrica e outras fontes, entre os 

diferentes produtos e áreas da unidade industrial; 

 conhecer  a eficiência  energética da  instalação, incluindo consumos específicos de 

equipamentos e/ou operações e possíveis alternativas; e 

 comparar o consumo de energia entre diversos produtos e com outras usinas. 

 b) avaliar, selecionar e priorizar (curto, médio e longo prazo)  medidas de conservação 

de energia: 

 levantar alternativas, possibilidades e medidas concretas de economia; e 

 avaliar  a viabilidade das alternativas sob a perspectiva  das  possibilidades  técnicas 

(disponibilidade de equipamentos, mudanças de “lay-out”, mudanças operacionais, 

necessidade de manutenção, prováveis riscos) e da  relação custo x benefício (potencial de 

econonia), e qualidade do produto. 

                                                           
366 Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 263 - 264. 
367 Camargo, C. A. de.,  et alii. (1990),  Op. cit., p. 105 - 122. 
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 c) acompanhar, controlar  a implantação das medidas adotadas e avaliar resultados: 

 identificar anormalidades e providenciar ajustes;  

 garantir o cumprimento do cronograma de modificações; e 

 levantar dados e informações que realimentarão o processo de seleção e implantação de 

outras medidas. 

 

 

 

 e) conscientizar funcionários: 

 ministrar cursos e palestras para funcionários sobre os objetivos e importância das ações em 

desenvolvimento.  

  

II.2.L Pesquisas e desenvolvimento 

 

 Durante o desenvolvimento deste trabalho enfatizamos a complexidade deste projeto e 

procuramos demonstrar a carência, a necessidade e a importância de pesquisas em diversas 

áreas de conhecimentos correlatas, o que é sempre lugar comum quando há referência a 

projetos. Pelo que vimos, é inegável que o advento do Proálcool trouxe significativas melhorias 

para o  processo industrial, especialmente: 

a) a eficiência da extração do caldo (de 88 - 90%, para 93 - 95%); 

b) a fermentação (tempo:18 -24h, para 5-8h; eficiência: 70 - 80%  para 88 - 92%); 

c) a destilação (eficiência: 95% para 97% e menor consumo de vapor); 

d) o controle microbiológico, atualmente utilizado em muitas usinas;  

e) especialização de mão-de-obra; e 

f)  a minimização de perdas (por exemplo, utilizando o sistema de corte mecanizado). 

 É preciso, entretanto, ter bem nítido que falar em pesquisas e desenvolvimento no 

contexto do Proálcool, dada a sua importância para o Brasil e a sua dimensão, tem significado 

muito particular, já que o sucesso nestes empreendimentos poderá implicar alterações 

significativas na estrutura sócio-econômica do País, com destaque para a agricultura. Por isso 

ainda que reconheçamos avanços, é fundamental a continuidade de investimentos no setor.  

 

Recursos humanos 

 

 Investir sempre na preparação e na formação de recursos humano,  é condição básica 

para qualquer  programa de pesquisa. É preciso reconhecer que desde 1975 até final da década 
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de 80 foram alocados recursos para o setor, porém de maneira difusa e dispersa - ainda assim 

meritória. Entendemos, porém, que um expressivo ganho qualitativo seria obtido, caso uma 

nova concepção e orientação na formação do quadro técnico fosse implementada, que 

contemplasse a prática da trans e da multidisciplinaridade; aliás, a própria complexidade desse 

tipo de projeto parece exigir esta prática.  

 Sempre que esse tipo de encaminhamento é proposto, parece não encontrar eco, talvez 

porque pareça inatingível. Uma possível explicação seja a de que não temos o hábito de 

trabalhar em conjunto ou que seja aparentemente mais prático o isolamento. Na seqüência, 

passamos a considerar algumas possíveis investigações no Proálcool, que reforçam a 

necessidade da multidisciplinaridade. 

 

A diversidade de matérias-primas 

 

 Destacamos ênfase para otimizações de processos de produção de etanol a partir das 

várias alternativas de matérias-primas. Muitos dirão que já foram feitos muitos esforços nesse 

sentido, e que os resultados não foram muito animadores. Não podemos ignorar a qualidade 

dos resultados, mas precisamos entender que o sucesso depende muito mais de uma articulação 

de todos os envolvidos do que de experiências isoladas.  

 O cozimento e a sacarificação contínua do amido da mandioca, babaçu e de outras 

culturas, incluindo cereais, continua a ser um grande desafio, de relevância para otimização de 

processos alternativos de produção de etanol. Isto significará, inexoravelmente, um ganho em 

processos enzimáticos, que são por muitos considerados indispensáveis ao futuro de muitas 

sociedades, entre outras razões porque se trata do que há de mais moderno na produção de 

álcool para o fabrico de medicamentos e bebidas.   

 

O uso da vinhaça 

 

 Diante das muitas alternativas possíveis de destinação da vinhaça, o freqüente emprego 

direto como fertilizante se justifica muito mais por uma falta de alternativas confiáveis e 

devido às restrições a efluí-la em rios e riachos, do que propriamente por uma convicção de ser 

a melhor alternativa. Pesquisas de utilização (unidade I/IV.3.B) da vinhaça para produção de 

metano, proteínas, sais minerais, entre outras368, acalentam a perspectiva de uma destinação 

mais nobre e compensadora. 

 

Variedades 

 

                                                           
368 Ver também: La melaza como recurso alimenticio para producción animal. México: GEPLACEA, 1989, 340. 
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 No campo de métodos de diversificação, melhoramento e aperfeiçoamento de 

variedades sempre haverá  muito para fazer, testar e aprimorar.  Certamente esse campo de 

pesquisas poderia criar, num futuro não muito longínquo, um rol muito maior de alternativas de 

produção, capaz de contemplar as especificidades mais restritivas de algumas regiões. Aliás, 

além de oferecer alternativas que possam determinar melhores sistemas de cultivos, 

destacamos que tais alternativas poderão ajudar na escolha das variedades de cana que melhor 

se adaptem aos cultivos consorciados, ajudando a viabilização do item II.2.D 

 

Veículos utilitários movidos a álcool 

 

 O desenvolvimento de caminhões leves (até 6 toneladas) e médios com motores de 

ciclo Otto, movidos a etanol, que efetivamente torne economicamente viável o uso desse 

combustível  continua a ser um grande desafio para a indústria automobilística, de grande 

importância para a redução do consumo de Diesel. Grandes avanços369 nesta área já foram 

conseguidos, mas, ao que tudo indica, abandonados.  

 Recentemente, ocorreram importantes conquistas tecnológicas relacionadas ao uso de 

combustíveis. Através das chamadas “células combustíveis” (assemelham em funcionamento 

aos geradores), é possível transformar a energia química de um combustível e utilizar seu 

potencial oxidativo para gerar energia elétrica, diferindo das baterias comuns, pois elas 

recebem energia elétrica, que se transforma em energia química, e depois devolvem a energia 

elétrica. As células combustíveis prometem grandes conquistas, nas quais álcoois como o 

metanol e etanol poderão ser utilizados em veículos automotores. Há estimativas370 de que a 

eficiência energética dessa técnica é muito superior à dos carros convencionais, além do que as 

emissões de NOx  e de hidrocarbonetos  seriam muito menor; teoricamente371, elas podem 

substituir as máquinas térmicas e chegar a rendimentos bem maiores; entre outras importantes 

vantagens possíveis de serem exploradas em outros campos de aplicações que não apenas em 

veículos automores, destacam-se: 

a) a elevada eficiência e confiabilidade  independe do porte da célula e da faixa de operação; 

b) opera com baixo ruído e fácil manutenção; 

c) redução de custos com transmissão; 

d) ocupa pequena área e demanda tempo reduzido de instalação; grande parte do processo pode 

ser desenvolvida numa fábrica e transportada ao local de operação; e 

                                                           
369 Melo, F. H. de  e  Fonseca, E. G. da. (1981), Op. cit., p. 34. 
370 Manual Global de Ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do meio-ambiente.  São Paulo,  Augustus,  1993,  p. 211. 
371 Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 195. 
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e)  permite construção modulada, o que possibilita grande flexibilidade no planejamento de 

sistemas.  

 

O bagaço e a colheita mecanizada 

 O crescente interesse pelo bagaço da cana se justifica plenamente devido às várias 

possibilidades de uso, como vimos na tabela 8. Entretanto, o interesse pelo bagaço, 

principalmente como combustível, pode ser considerado  recente. Por ser produzido e utilizado 

em apenas alguns poucos países, não se dispõe de bases de dados e caracterização de 

parâmetros específicos de suas possíveis aplicações. Aliás, sobre isto é preciso salientar a 

necessidade de encarar a experiência que o Brasil vem acumulando com o Proálcool como 

patrimônio brasileiro que deve ser preservado.  

 Avaliamos que a cogeração de energia possibilitada pelo uso do bagaço da cana ainda 

continua subestimada em sua capacidade de vir a incrementar significativamente a geração de 

energia; isso é perfeitamente possível, caso sistemas de alta pressão e, quem sabe, a gás sejam  

utilizados nas muitas usinas espalhadas pelo Brasil. Trata-se de uma estratégica e econômica 

forma de instalações de “mini-usinas” de geração de energia.  

 Vale destacar que a perspectiva da utilização de turbinas a gás é promissora372 e 

representa grande potencial de geração de excedente de energia e mesmo de bagaço. Há 

estimativas373 que consideram possível a geração de 104 MW de potência para cada bilhão de 

litros de álcool produzido (20% anidro e 80% hidratado) e que seria possível produzir até 

450.000 MWh  de energia por um período de safra correspondente a 6 meses. 

 A possibilidade de que  a  colheita da cana crua possa ser incorporada no processo 

produtivo acalenta a perspectiva de solucionar o grave problema associado à poluição e ao 

mesmo tempo incrementar ainda mais a geração de energia através de um aumento de cerca de 

33 milhões de tonelada de matérica seca por ano374.  

 

Melaço 

 

 Entre as destinações possíveis do melaço, consideramos que a produção de polímeros 

biodegradáveis se apresenta como aquela capaz de contribuir para solucionar um grave 

problema ambiental: o crescente acúmulo de materiais plásticos em reservatórios naturais.  

                                                           
372 Chinen, R. M. et alii. Potencial de cogeração no Estado de São Paulo. São Paulo, CESP, 1985 (pesquisa e 

desenvolvimento),  p. 21. 
373 A CNI e o Proálcool: reafirmando uma posição perante a nação.  Jornal do Brasil, 31/10/90. 
374 Macedo, I. de C.  A  tecnologia  para  o  setor  sucroalcooleiro:  situação  atual  e  perspectivas.  São Paulo, USP/IEE,  

1996, p. 59.  In: Fernandes, E. S. L. e Coelho, S. T.  coord.  Perspectivas do álcool combustível no Brasil.  São Paulo,  

USP/IEE,  1996, 166p. 



 

 

233 

Essa alternativa375, que em Cuba está sendo considerada como uma das perspectivas de 

modernização do setor, no Brasil ainda não é cogitada. 

 

Informatização e automação 

 

Destacamos, por fim, a necessidade de modernizar os sistemas de monitoramento, 

principalmente no setor produtivo (safra, controle de produção, de qualidade, planejamento, 

otimização funcional de sistemas operacionais; velocidade das mesas de alimentação de cana, 

esteira principal e de borracha, nível de extravasamento nas caixas de caldo, etc) das usinas - 

incluímos aqui a colheita mecanizada. Imaginamos que através de sistemas digitalizados, 

ligados em rede, se torne possível o gerenciamento de toda a usina, permitindo assim o controle 

global e integrado da unidade industrial.  

 As facilidades oferecidas pelo uso de computadores podem ir muito além. A formação de 

bancos de dados nas usinas certamente viabilizará uma análise mais precisa sobre pontos de 

estrangulamento e estudos comportamentais de sistemas. Só para ilustrar, a determinação de 

curvas de maturação específicas, feitas através de pré-análises periódicas para cada tipo de 

variedade e solo durante o período de cultivo, certamente possibilitaria a elaboração de um 

modelo que gerenciaria o seqüenciamento de cortes de todas as áreas e para toda a safra, o que 

difere muito da prática corrente de simplesmente dividir a lavoura em regiões e cortá-las 

sucessivamente376. Imaginamos ainda que se tais bancos de dados estiverem alimentando um 

computador de grande porte, se tornará possível pensar um melhor planejamento global do setor. 

 Na verdade, bem recentemente tivemos  notícias e, mesmo, já presenciamos em 

algumas usinas importantes avanços nesses sentidos; para exemplificar, consta377 que a usina 

Usiciga/PR, através de informatização, viabilizou um processo de produção de cozimento 

contínuo e conseguiu com isso reduzir em 5% os custos de fabricação de açúcar, em 50%, o 

tempo de produção e, em 40%, o custo de mão-de-obra.  

 Razões de ordem econômica (desemprego) e outras, de natureza conjuntural, são 

freqüentemente utilizadas para postergar a modernização do setor sucro-alcooleiro, 

especialmente no que tange à automação e a informatização. Entretanto, essas inovações têm 

mostrado, em muitos outros setores industriais, que é possível obter em curto prazo expressivos 

ganhos de eficiência, além de ganhos qualitativos em matéria de recursos humanos.  

Entendemos que esta é uma tendência necessária e talvez irreversível 

                                                           
375 As mil e uma utilidades da cana.  Ecologia e Desenvolvimento, suplemento, ano 3,  n

o
 42,  p. 1 - 5. 

376 Software especial para programação de colheita.  Álcool e Açúcar, Ano 11,  n
o
 61, p. 38 - 41. 

377 O computador barateia produção do açúcar.  O Estado de São Paulo,  08/08/94. 
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 Compete às autoridades ter lucidez para perceber a importância de investimentos nessas 

áreas. Não se trata de incentivos às vaidades de pesquisadores,  muito menos  incentivos “a 

fundo perdido”. Trata-se sim de um investimento seguro, que certamente retornará na forma de 

conquistas de know-how, abrirá perspectivas múltiplas em muitas outras pesquisas 

correlacionadas. 

 

 

 

 

II.2.M  A importância e a conveniência das certificações378 ISO  9.000 e 14.000 

 

 Atualmente, a busca das empresas por certificados de normalização tem-se tornado 

quase uma necessidade, especialmente as da série ISO 9.000379 e as da série ISO 14.000380. 

Entre outras razões isso se justifica porque protege o produtor contra concorrentes 

inconsequentes que por não respeitarem leis e princípios de qualidade e conservação, 

produzem mais barato; além disso passaram a ser consideradas quase que condicionantes do 

êxito das empresas que exportam.   

 A possibilidade de que usinas e mesmo o programa nacional do álcool adquiram 

selos381 de qualidade total e de gestão ambiental382 (“selos verdes”) implicará inevitavelmente  

(re)reconhecimento nacional e internacional: a empresa e o produto que venham a ostentar tais 

símbolos  serão prestigiados,  respeitados e poderão apresentar-se em qualquer lugar do mundo, 

perante todos os consumidores e entidades (como as ONGs) como uma empresa qualificada e  

responsável, que vem se esforçando no sentido de manter as boas relações com o meio 

ambiente, aperfeiçoando-as quando e onde se faz necessário.  

                                                           
378 A ISO, International Standardization Organization, é uma organização não governamental sediada em Genebra, 

fundada em 23/02/47 com o objetivo de ser  o fórum internacional de normalização. Para isso  atua como entidade 

harmonizadora das diversas agências nacionais [Reis, M. J. L.  ISO 14.000. Gerenciamento ambiental: um novo desafio 

para a sua competitividade. Rio de Janeiro, Qualitymark,  1995,  p. 19.]. A  ABNT  foi  uma das fundadoras. 
379 Normas para gerenciamento e certificação de qualidade. Essa gestão certifica sistemas e linhas de produção, mas não 

certifica os produtos. No Brasil a série ISO 9.000 foi adotada pela ABNT com a designação NB 9.000 e registrada no 

INMETRO como série NBR 9.000. 
380 Sistemas de gerenciamento ambiental, a série de normas ISO 14.000 certificam produtos e se aplicam às atividades 

industriais, extrativas, agroindustriais e de serviços. 
381 Até o presente,  as normas dessas duas séries não são compulsórias,  de maneira que sua adoção pela empresa não exige 

uma certificação prévia da outra norma. É provável que a unificação dessas duas séries de normas seja uma questão de 

tempo  [Valle, C. E. do. Qualidade Ambiental: o desafio de ser  competitivo  protegendo o meio   ambiente.  Como  se 

preparar paras as normas ISO 14.000.  São Paulo,  Pioneira,  1995,   p. 91 - 92]. 
382 É o caso da Usina Açucareira São Francisco (Sertãozinho, SP), que vem utilizando  práticas agrícolas consideradas não 

agressivas ao meio ambiente, como: A)  mecanização da colheita e também do plantio;  B)  uso da  palha da cana crua para 

preservar a umidade da terra;   C)  uso da vinhaça e da torta de filtro na fertirrigação;  D) controle biológico: uso de  vespas 

no combate da broca e de algumas formas de cupins de ocorrência natural como predadores de outras formas, além de 

minhocas;  E)  plantação de árvores  nativas nas proximidades  das nascentes, córregos e rios para reconstituir as matas 

ciliares e manejos de plantas [Usina de cana lucra com prática ecológica.  O Estado de São Paulo,  13/03/96]. 
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Por outro lado, é preciso estar atentos para a possibilidade de que sistemas de 

normalização universais,  como os que se têm sido conferidos, traz consigo o risco de  

ocultarem interesses corporativos,  sistemas de proteção e sobretudo tornarem-se um selo de 

qualificação àquelas empresas e sistemas de produção descompromissados com critérios, 

necessidades e exigências regionais ou mesmo locais. 

Nesse novo enquadre, o estabelecimento de  diretrizes para auditorias, para a avaliação 

do desempenho, a exigência de transparência de  produtos e projetos, no mínimo credenciará  a 

usina e o Proálcool na disputa pela consagração no mercado numa economia cada vez mais 

globalizada e com consumidores cada vez mais exigentes. 

Pelo que podemos presumir,  para muitas usinas a aquisição desses selos é uma questão 

de pequenos ajustes; para muitas outras usinas esse objetivo é um desafio quase impossível de 

ser alcançado no curto e médio prazos; para o Proálcool é uma necessidade dos novos tempos. 

Cumpre ao Governo  definir a política e as estratégias que viabilizem tal objetivo. 

 

III MODELAGEM: UMA PROPOSTA DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

 Por definição, modelagem consiste na formulação matemática ou não de um fenômeno 

ou sistema, elaborado a partir de algumas premissas e através do qual se podem fazer algumas 

predições. A aplicação dos métodos de análise de sistemas à ecologia tem se tornado uma 

prática muito freqüente e devido à sua crescente importância acabou por se tornar uma ciência, 

conhecida como ecologia de sistema.  

 

III.1 Os objetivos da construção de modelos 

 

 Quando pensamos em modelagens de sistemas devemos ter bem nítido que 

primeiramente estamos tratando de modelos e quais as razões e objetivos de sua construção. 

 O fato de se tratar de modelos pressupõe a priori um grau de imprecisão em si. Os 

modelos podem ser derrubados à medida que não contemplem explicações específicas e gerais. 

Entretanto, proporcionam uma descrição abstrata, simplificada e objetiva de algum sistema e 

por essa razão são freqüentemente utilizados para direcionar esforços em pesquisas ou para 

melhor definir um problema com vistas a um estudo mais detalhado. 

 Embora os modelos sejam abstrações, certamente imperfeitas, de sistemas reais, representam 

instrumentos muito poderosos que permitem respostas e previsões a longo prazo relativamente a 

assuntos importantes; ao priorizar esses aspectos, o tratamento preciso de detalhes de certa forma é 

relegado em sua importância. Se, entretanto, estivermos nos referindo a uma ecologia aplicada, a 

precisão assume maior importância em detrimento do realismo e da generalidade. 
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 O insucesso de um modelo por si é muito útil, à medida que sugere revisões das 

premissas conceituais a partir das quais foi elaborado. Esse fato pode ser historicamente 

reforçado se, por exemplo,  nos reportamos aos vários  modelos atômicos sugeridos para explicar 

o comportamento da matéria e às interações entre elas; todos tiveram sua importância histórica; 

auxiliaram a compreender melhor uma série de fenômenos; estimularam experimentos 

comprobatórios e acabaram,  no limite,  por se constituir em bases filosóficas de pesquisas. 

 O realismo, a precisão e a generalidade caracterizam os modelos. O realismo traduz a 

correspondência entre os enunciados matemáticos do modelo e os conceitos sociais, biológicos, 

químicos, físicos, etc; em se tratando de ecologia, a periculosidade assume particular 

importância. A precisão é a capacidade do modelo em predizer uma mudança numérica e de, 

assim, refletir os dados nos quais está fundamentado. A generalidade refere-se à amplitude da 

aplicabilidade do modelo, nos casos em que ele poderá ser ou não ser aplicado. 

 Quando pensamos em ecologia de sistemas, que privilegia a generalidade, é preciso 

compreender que os "inputs" podem até ser imprecisos, pois a natureza dinâmica dos 

ecossistemas não permite construção de modelos de elevado poder preditivo - é praticamente 

impossível prever com elevada precisão as condições climáticas para um periódo de safra. Por 

essa razão os modelos ecológicos são notoriamente reconhecidos por sua generalidade e também 

por sua capacidade de orientar esforços de investigação, em detrimento da precisão. Por outro 

lado, em ecologia, os modelos também não podem ser simultaneamente realistas e gerais383. 

 Especificamente, nossa intenção em estar pensando um modelo interpretativo, de  

gerenciamento e de planejamento do Proálcool se justifica porque estamos convencido de que 

esse dispositivo poderá auxiliar na otimização deste programa como um todo. Para isto 

consideramos que uma das etapas mais difícil é a de estabelecer relações, ainda que incipientes, 

entre as variáveis que compõem o sistema. Essas relações, passíveis de controvérsias, devem ser 

vistas como proposições pontuais, de momento, e que, portanto, podem e devem ser alteradas em 

função, por exemplo, de um incremento na produtividade média. Um critério coerente para  

assunção de algumas  relações seria  a  média dos valores reais dos últimos anos; evidentemente, 

quanto maior o período considerado, mais imprecisas. Em se tratando de tendências seria 

aconselhável contemplar o período de 1975 (início do Proálcool) até os dias atuais.  

 

O planejamento do setor sucro-alcooleiro 

 

 A impressão que temos quando nos inteiramos de assuntos ligados à agricultura 

brasileira é que o seu planejamento ainda é desarticulado, seja quando nos referimos a uma 

                                                           
383 Odum, E.  Fundamentos de Ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,  1971 (4a edição),  p. 445 - 471. 
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determinada cultura, seja quando falamos de uma totalidade muito maior, que envolva todo o 

sistema produtivo.  

 Consideramos que a idéia da modelagem, se acolhida, poderá se constituir um útil 

instrumento de planejamento. Não nos iludimos, entretanto, a ponto de  admitir que seu 

produto, o modelo, esteja suficientemente satisfatório em qualquer estágio, mas sim possa ser 

caracterizado como uma referência para o setor. Nossa expectiva é que próximas versões384 

venham a aperfeiçoá-lo, de maneira que possa de fato ser satisfatoriamente preciso, realista e 

genérico. 

III.2 Fundamentos do modelo - instrumentos matemáticos 

 

 São muitos os instrumentos matemáticos possíveis de serem utilizados no 

desenvolvimento de modelos. Entre eles, consideramos o da teoria dos conjuntos, que é 

notoriamente utilizável para qualquer tipo de modelo, particularmente, quando nos referimos a 

estados transitórios. 

 É preciso ter bem nítido que a proposta de modelagem nesta tese se explica pelo fato de 

estarmos analisando um conjunto de múltiplas variáveis; por essa razão torna-se necessário 

contextualizá-las e integrá-las. Aliás, muitas destas variáveis representam condições qualitativas, 

como por exemplo: "a qualidade do ar melhorou em relação a ..., mas piorou em relação a ....". 

Ao levantar as condições qualitativas, estaremos na verdade inferindo as condições que um 

sistema deverá ter a seguir, uma vez estabelecido o conhecimento do momento. 

 

III.3 Banco de dados 

 

 Qualquer iniciativa de modelagem ou de planejamento invariavelmente inicia-se por 

um diagnóstico. Todo diagnóstico requer um grande volume de pesquisas e sua sistematização. 

Não podemos, porém, ao pressupor tais bases esquecer que a elaboração de um modelo exige 

sempre investigações diretas e estudos fundamentais; na maioria dos casos, trata-se de fazer o 

melhor uso possível dos dados e das informações disponíveis.  

 Assim, a elaboração de um banco de dados passa a ser condicionante para o sucesso de 

qualquer modelo. Nos apêndices (A, B, C, D, E e F) desta tese reunimos alguns importantes 

dados, que poderão servir para estabelecimento de relações entre variáveis, incluindo 

definições de constantes; além disso, poderão ser utilizados como teste do próprio modelo. 

    

III.4 Modelando o Proálcool 

                                                           
384 A referência é feita às versões dos programas de computadores 
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 Nossa  preocupação  primeira  em caracterizar alguns elementos desse modelo conduziu a 

uma atenção especial na escolha das variáveis que  deveriam compô-lo, ou seja quais os "inputs". As 

variáveis do sistema são conjuntos de números que são  utilizados para representar o estado ou 

condição do sistema em alguns momentos. As funções de transferência, constituem os mecanismos de 

interações entre os componentes ou compartimentos do sistema; já as funções de forçagem são 

caracterizadas por "inputs" que afetam os componentes do sistema, mas que por eles não são afetados. 

 O modelo que imaginamos deverá ser  determinista e, portanto, não estocástico. Isto se 

explica porque, de outra forma, teríamos que incluir e analisar os efeitos da variabilidade 

causal nas funções de forçagem e nos parâmetros (constantes das equações matemáticas). Ao 

ignorar essa variação, estamos contemplando a generalidade do modelo e não a precisão. 

 

Algoritmo genérico 

 
 A apresentação do algoritmo visa mostrar a lógica e a  estrutura do programa formulado. 

Nele, utilizamos a tradicional notação: a atribuição de valores é denotada por retângulos, as 

decisões são denotadas por losangos; as setas são utilizadas para indicar o sentido e as seqüências 

das fases do processo, e o círculo representa o início ou o fim de um processo. 

 Só para ilustrar, admitamos que o número de automóveis produzidos no ano ou a serem 

produzidos no ano seguinte é variável e seja escolhido como base do desenvolvimento do 

modelo  ou mais simplificadamente de um “path”. Discriminação das variáveis: 

Xa número teórico de automóveis previsto para o ano a 

Yt volume em litros teórico para o consumo de Xa:  Yt = 1,2 .
15.000

8

.Xt   () 

Mtmassa de cana, em toneladas, necessária para produzir Yt:   Mt = 
Y

60

t
    () 

At área de cultivo necessária para a produção de Mt:  At = 
M t

50
   ( …) 

 À medida que caracterizamos cada relação percebemos nitidamente que amplia a perspectiva 

de identificar novas correlações. Na seqüência apresentamos um algoritmo genérico de um programa 

de gerenciamento do Proálcool. Embora não tenhamos tido condições para desenvolvê-lo a contento, 

este algoritmo possibilita uma visão genérica de como imaginamos tal modelo. 

  

 

 
banco de  

  dados 

 

 

   Uma das formas que imaginamos de grande 

interesse para melhorar a precisão do modelo 

foi admitir, em sua concepção, fatores de 

correção a serem determinados em função de 

“inputs” reais. O algoritmo ao lado ilustra o 

mecanismo de geração dos fatores. 

CANA 

X, Y, M, W, … 

 n - fator de correção 

Y = f(x) 

X = x1 

Y1 

Y1  Yreal 

      

     1 

Y1  Yreal 

Y1 

Y1 =  (M1) 

M1 

M1  Mreal 

          

     2 
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    Dessa forma, haverá o momento de 

planejamento, quando então estaremos usando 

o modelo para previsões. Outro momento será 

o de “realimentar” o modelo com vistas a 

determinar fatores de correção dos parâmetros 

estabelecidos nas funções. Essa prática 

permitirá que, ano após ano, os valores 

médios sejam cada vez mais confiáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 40: ALGORÍTMO DO PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: diagrama de blocos representativo da busca de precisão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma autocrítica particular 

 

 Como dissemos na introdução, o que nos motivou a esta pesquisa não foi o  

cumprimento às exigências da academia, mas o desejo de desvendar melhor a estrutura e as 

implicações ambientais do Proálcool, e assim poder interferir. Nesse sentido, temos plena 

consciência de que o resultado aqui apresentado não é simplesmente uma coletânea de 

contribuições ou mesmo de dados justapostos, mas um texto que contempla uma reflexão sobre 

as grandes linhas mestras do tema que investigamos. Pensamos que desenvolvemos um quadro 

analítico de referência capaz de capturar a dinâmica do Proálcool como um todo. Um esforço 

foi feito, portanto, para integrar o que é freqüentemente tratado como áreas separadas de 

estudos. Essa tarefa tornou-se bem mais difícil, uma vez que esses campos de conhecimento 

têm sido dominados por tradições intelectuais bastante diferentes.  

 A  visão que temos do conjunto, ainda que terminada a nossa pesquisa, é, e sempre 

será, provisória. Nunca tivemos a veleidade de esgotar a realidade deste tema; a realidade é 

sempre mais rica do que o conhecimento que temos dela: há sempre algo que escapa às nossas 

sínteses e considerações. Esta visão nos estimula sempre, e cada vez mais, a estarmos buscando 

uma síntese estruturada do conjunto que seja significativa e que nos remeta a uma “totalidade” 

coerente com uma visão moderna/atual de ciência. À concepção de Química como uma ciência 

factual (natural), preocupada em elaborar o conhecimento a partir dos fatos e que aspira à 

"verdade", queremos somar sua relevância para a cultura e para a sociedade. 

 Como podemos, no entanto,  avaliar a importância social e cultural de uma pesquisa?  

Sem dúvida, esta não é uma pergunta de fácil resposta, pois não há parâmetros objetivos ou 

absolutos que permitam uma classificação de sua natureza. Entretanto, parece-nos pertinente que 
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(re)avaliar a  amplitude, os desdobramentos e as implicações do objeto de estudo se constituam 

questões fundamentais que devem estar presentes durante todas as etapas de um projeto.  

 Ao terminar este trabalho e fazendo uma avaliação dos méritos e das limitações desta 

pesquisa, temos que admitir, atribuir e dividir algumas  responsabilidades; entendemos que este 

exercício possa contribuir para o aperfeiçoamento de novas pesquisas nesta área. Quanto às 

limitações: 

a) estudo Químico-Analítico de um caso, o que restringe a possibilidade de extrapolações; 

b) não desenvolvimento de metodologias próprias de análise de solos. Utilizamos metodologia 

proposta na literatura. Consideramos esta uma limitação porque investigações nessa área 

poderiam oferecer alternativas mais interessantes de análise de rotina; 

c)  não conclusão do modelo;  

d) análise econômica pouco aprofundada 

 Tais limitações são explicadas, por que não seria exeqüível no tempo disponível (A, B e 

C) e por que não temos conhecimentos suficientes (D) para aprofundar.  

 Quanto ao que consideramos méritos da pesquisa: 

a)  sistematização e atualização de dados e informações de várias áreas de abrangência, bem 

como de opiniões, do Proálcool; 

b) proposição de uma metodologia de análise seqüêncial de vários elementos, exeqüível para 

análises de rotina em grande usinas e em cooperativas; 

c)  obtenção de dados e conclusões acerca do impacto da cultura da cana-de-açúcar sobre o solo; 

d) proposta de modelagem do Proálcool, que, entendemos, poderá se tornar instrumento 

auxiliar (o software) importante no planejamento do setor, o que exigirá novas versões; e 

e)  elaboração de um conjunto de proposições sustentadas para aperfeiçomento do programa. 

 

 Provavelmente existirão posições distintas, discordantes em alguns pontos particulares 

de cada uma das partes deste trabalho, especialmente no que se refere às propostas de 

mudanças conjunturais, talvez estruturais do Proálcool. Entendemos que, hoje em dia, assumir 

essa responsabilidade, esse risco, tornou-se uma questão essencial, pois, quando muitos estão 

empenhados em garantir a própria existência do planeta Terra, o alheamento dos homens 

responsáveis pela produção do conhecimento e da técnica, é inaceitável: eles podem nos 

"empurrar" tanto a energia nuclear quanto a solar.  

 A par de muitas limitações deste trabalho, consideramos indispensável destacar um 

detalhe que muitos negligenciam como proposta de trabalho: emoção e prazer. A reação do 

“mundo científico” quanto à manifestação desses sentimentos por vezes chega a ser até 
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violenta. Entendemos, entretanto, que é preciso cada vez mais considerar a importância que 

têm numa pesquisa científica.  

 Nossa experiência, algo portanto estritamente pessoal, nos diz que é completamente 

diferente o grau de envolvimento pessoal que temos quando estamos envolvidos com um 

projeto cujo elo de  “cumplicidade” é a emoção e o prazer de estar desenvolvendo um projeto 

“meu”. Sabemos que o projeto é nosso, mas como um pai que diz “este é o meu filho”, assim 

também expressamos o sentimento que temos por ter produzido este trabalho...esperamos, 

porém, que a  emoção (que não evitamos colocar nesta tese), não tenha colidido com a 

racionalidade científica, mas, de fato, possa ter sido útil.  

 

Perspectivas 

 

 Tendo em vista a opção que fizemos por uma abordagem ampla do Proálcool, alguns 

tópicos foram priorizados em detrimento de outros, cuja importância ficou restrita a algumas 

citações. 

 O tipo de abordagem definitivamente está incorporado em nossa postura profissinal. 

Continuaremos a insistir, através do que pretendemos aperfeiçoá-la, que nossas abordagens 

sejam holísticas, mas que contemplem em certos níveis descritivos - estudos de casos - as 

reduções necessárias. 

 A luta por um Proálcool cada vez melhor, passa a ser com este trabalho, um ideal que 

pretendemos perseguir, que fará parte de nossa vida; é a contribuição que queremos dar ao 

nosso País. Àqueles que acompanharam com atenção o desenrolar deste trabalho, mas que, ao 

final, relutam em concordar com sua marca “ufanista”, queremos dizer que somos ufanistas e  

não nos envergonhamos. Somos também cônscios o suficiente para enxergar a necessidade de 

empreender esforços para viabilizar esta utopia chamada nação BRASILEIRA!  

 

 Não  há  um  lugar  calmo  nas  cidades  do  homem branco. 

Nenhum  lugar  para  escutar  o  desabrochar  de  folhas  na  

primavera ou o bater das asas de um inseto. Mas talvez seja  

porque eu sou um selvagem e não compreenda...”385 

 

 

 

 

 

                                                           
385 Preservação do meio ambiente: manifesto do chefe Seattle ao presidente dos E.U.A.. São Paulo,  Babel cultural, 1987,  47p. 
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APÊNDICES 
 

 

A-   DENOMINAÇÕES386 DO ETANOL 

A.1-  Bruto ou de segunda 

 .Obtido diretamente a partir do caldo fermentado (vinho); contém cerca de 3% de 

impurezas, destacando-se aldeídos, acetatos, ácidos voláteis, álcoois superiores e furfural. 

 .Especificações:-grau alcoólico 92G.L (mínimo) ou 88,3 INPM 

        -acidez total: 100 mg/100 mL (máxima) 

A.2-  Retificado        

 .Obtido por purificação e concentração do álcool bruto ou de segunda, com teor 

alcoólico variando de 95
o
GL a 97

o
GL 

 .Sub-classificação: 

-Industrial obtido por purificação parcial dos álcoois brutos 

                    grau  alcoólico:  95,2
o
G.L  (mínimo)  ou 92,7 INPM  

         acidez total: 3 mg/100 mL (máximo) 

         reação Bartet: 2 minutos (mínimo) 

-Fino álcool purificado através da retificação 

          grau alcoólico: 96
o
G.L (mínimo) ou 94,1 INPM  

          acidez total: 1,8 mg/mL (máximo) 

          reação Bartet: 10 minutos (mínimo) 

-Extrafino obtido por purificação de álcoois brutos ou industriais  

       grau alcoólico: 96,0
o
G.L (mínimo) ou 94,1 INPM 

                                                           
386 Detalhes sobre metodologias de análises ver:   Manual de análisis químico del etanol. México: GEPLACEA, 1987, pp. 9 - 

55.  
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       acidez total: 0,5 mg/100mL (máximo) 

       reação Bartet: 15 minutos (mínimo) 

-Neutroobtido por purificação de álcoois brutos ou retificações industriais, contendo apenas 

traços de algumas impurezas 

  grau alcoólico: 96,0
o
G.L (mínimo)  ou 94,1 INPM (mínimo) 

  acidez total: nenhuma 

  reação de Bartet: 45 minutos (mínimo) 

A.3-   Desnaturado 

   .Produzido a partir de pequenas adições de algumas substâncias, como o azul de 

metileno, cânfora, piridina e a própria gasolina, que conferem sabor repugnante, tornando-o 

inapto para a fabricação de bebidas e similares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
B-   PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO ETANOL387 
 
 

.ETANOL ANIDRO (VOLUME):  teor alcoólico superior a 99,6 GL  a  20
o
C 

.Graus INPM mínimo (peso): 99,2% 

.Peso molecular:  46,050 u 

.Peso específico: 0,7895 (20
o
C)  

.Temperatura de ebulição: 78,30 
o
C (760 mmHg) 

.Calor de formação (H
o
f ) =  -277,63 kJ/mol

 

.Entropia absoluta (S
o
) = 160,7  J/mol-grau 

.Energia livre de formação (G
o
f)  = -174,76 KJ/mol 

.Calor de Vaporização: 841,4 kJ/kg   

.Calor de Vaporização molar: 38.745,8 kJ/kmol  

.Capacidade calorífica à pressão constante (c
o

p                                     )                             =           111,46  J/mol-grau 

.Calor específico a 25
o
C = 2,428 kJ/kg-grau   

.Constante de gases: 18,480 (r.m) (848/M) 

.Constante de gases: 0,6270 (v) (m.c/kg) 

.Índice de refração (nd
20

) = 1,3633 

.Tensão superficial = 0,0223 N/m (20
o
C); 0,0223 N/m (60

o
C);  0,019 N/M (100

o
C) 

.Relação de Trouton (Svap = Hvap/Teb) = 110 (J/grau.mol) 

.Peso dos vapores: 1,595 (kg/mc) 

                                                           
387A maioria dos dados constante neste apêndice foram extraídos das referências: 
Taupier, L. O. G. coord. (1990).  Op. cit.,  p. 223 - 231. Camargo, C. A. de. et alii.. (1990), Op. cit.,  p. 757 - 793. 

Rodrigues, E. C. (1983), Op. cit., p. 32,  94.  Barrow, G. M. (1975), Química-Física.  Barcelona,  Reverté, p. 543, 553, 817 

Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 85. Penido Filho, P. (1980), Op. cit, p. 52 - 55 
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.Viscosidade a 20
o
C (p) = 0,0122 

.Coeficiente de condutibilidade térmica: 0,1590 (0
o
C); 0,1565 (20

o
C); 0,1530 (50

o
C);  0,1500 (75

o
C) 

.Variação do ponto de ebulição:  

T (
o
C) -50 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

P (mmHg)   1 2,43 5,52 11,69 23,27 43,80 78,45 154,5 268,7 388 542 748 

.Ponto azeotrópico: 95,57%  em peso e  87,31% mol 

.Condutividade calorífica: 132 (20
o
C)  (10

-4
 kCal/mc.h.

o
C) (K) 

.Fluxo máximo de calor: 150 a 340 x 10
3
 kcal/m

2
/h (q/A) 

.Intervalo crítico:  T (
o
C) = 50 - 36 

.Relação estequiométrica ar/combustível: 9,0/1 

.Temperatura de auto-ignição: 550
0
C 

.Poder calorífico inferior:  26.800 kJ/kg   ...............(21.160 kJ/L) 

.Poder calorífico superior: 29.700 kJ/kg   ...............(23.440 kJ/L) 

.Índice de octano  - método Research: 106     

.Índice de octano - método motor: 89  

.Índice de octano - calculado: 158 

.ETANOL HIDRATADO CARBURANTE (C2H5OH.19H2O): 94,05 e 96,03 GL 

.Graus INPM (peso): 91,1 a 93,9% 

.Massa específica do etanol hidratado: 0,8073 a 0,8150 (20
0
C) 

.Resíduos fixos (máximo permitido): 5,0 mg/100 mL 

.Acidez total (máxima permitida): 3,0 mg/100 mL (expresso em ácido acético) 

.Aldeídos (máximo permitido): 6,0 mg/100 mL  

.Ésteres máximo permitido: 8,0 mg/100 mL  (expresso em acetato de etila) 

.Álcoois superiores (máximo permitido): 6,0 mg/100mL (cromatografia) 

.Relação estequiométrica ar/combustível: 8,3/1 

.Poder calorífico inferior: 24.915 kJ/kg 

.Índice de octano - método Research: 110 

.Índice de octano - método motor: 92 

.Índice de octano - calculado: 162 

 

C-  RELAÇÕES ENTRE UNIDADES, FATORES DE CONVERSÃO PARA tEP MÉDIO,  

       MASSAS ESPECÍFICAS E PODERES CALORÍFICOS SUPERIORES  

 
CONVERSÕES DE UNIDADES 

(k)  kilo = 10
3
 1 m

3
 = 6,28981 barris 1 Ano (base) = 365 dias 

(M) mega = 10
6
 1 barril = 0,158987 m

3
 1 tEP ano = 7,28 bep ano 

(G) giga = 10
9
 (J) 1 joule = 0,239 cal 1 bep ano = 0,137 tEP ano 

(T) tera = 10
12

 1 Btu = 252 cal 1 tEP ano = 0,02 bep 

(P) peta = 10
15

 1 m
3
 petróleo = 0,872 ton (em 1994) 1 bep dia = 50 tEP ano 

(E) exa = 10
18

 1 tEP = 10800 Mcal  
 

FATORES DE CONVERSÃO PARA tEP MÉDIO 

FONTE UNIDADE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Petróleo m
3
 0,867 0,864 0,864 0,872 0,872 0,872 0,872 0,872 
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Lenha t 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

Caldo de cana t 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

Melaço t 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 

Bagaço t 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

Etanol anidro m
3
 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 0,520 

Etanol hidratado m
3
 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 

Óleo combustível388 m
3
 0,951 0,943 0,931 0,946 0,946 0,946 0,946 0,946 

Óleo Diesel m
3
 0,851 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 0,848 

 
MASSAS ESPECIFICAS E PODERES CALORÍFICOS SUPERIORES (1994) 

FONTES MASSA ESPECÍFICA (kg/m
3
) PODER CALORÍFICO (kcal/kg) 

Petróleo  864 10.900 
Lenha 390 3.300 
Caldo de cana - 620 
Melaço - 1.930 
Bagaço de cana -      2.257 389  
Etanol anidro 791 7.090 
Etano hidratado 809 6.650 
Óleo combustível  1013 10.900 
Óleo Diesel 852 10.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E:  CONTROLE DE FROTA E CONSUMO ESPECÍFICO 

                                                           
388 Óleo combustível médio 
389 Bagaço com 50% de umidade 
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F-   EVOLUÇÃO DAS ÁREAS, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE ALGUMAS 

CULTURAS NO BRASIL 
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EVOLUÇÃO GRÁFICA DAS ÁREAS, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DE 

ALGUMAS CULTURAS NO BRASIL (GRÁFICO) 
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G)  ASPECTOS RELACIONADOS AO USO DO METANOL 

 

 O metanol apresenta propriedades físico-químicas similares à do etanol, porém algumas 

desvantagens técnicas e ambientais. Nos Estados Unidos, assim como na Europa, este álcool é 

tido como o mais adequado à substituição da gasolina, fundamentalmente porque o custo de 

produção, a partir da madeira, é relativamente menor do que o do etanol. Na seqüência estão 

relacionadas algumas propriedades do metano. 

 

Propriedade  metanol anidro Propriedade metanol anidro 

Densidade a 20
0
C 

Relação estequimétrica 

ar/comb. 

Poder calorífica inferior 

Graus GL (volume) 

0,79 

 

6,45/1 

4.600 

99,5% 

Temperatura de ebulição 

Índice de octano-método 

research 

Índice de octano-método motor 

Graus INPM (peso) 

65 

 

110 

90 

99,2% 

 

 Vamos aqui privilegiar alguns aspectos relacionados à toxicidade do metanol; esses 

aspectos foram muito discutidos pela impressa390 em 1990-1991, quando, então, a crise de 

abastecimento de etanol levou o governo a “lançar mão” do metanol, através da  “mistura 

ternária”:  33% de metanol, 69% de etanol e 7% de gasolina.  O destaque também se justifica 

porque esse álcool tem se apresentado como mais uma alternativa energética de grande interesse. 

 O metanol vem sendo utilizado há muitos anos como combustível de aviões e no 

aeromodelismo. Também é usado em curtumes, perfumarias e em outras indústrias. Alguns 

países utilizam o metanol como combustível de automotores; na “fórmula Indy” o metanol é 

o combustível escolhido, sendo também comum nos E.U.A encontrar  postos de combustíveis 

que abastecem com metanol. Segundo BÖHM, neste contexto não há relatos de acidentes 

graves que tenham despertados a preocupação dos órgãos responsáveis pelo zelo da saúde 

pública. 

                                                           
390 Álcool: uma crise fabricada.  Jornal do Brasil, 27/11/90 
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 O uso do metanol é de fato um problema considerável quando utilizado em bebidas 

alcoólicas. Ainda segundo Böhm, doses de 20 mL podem causar mal-estar, e doses de 30 mL 

podem provocar cegueira e mesmo morte para pessoas sensíveis; meio litro é considerado fatal 

para quase todas as pessoas, se não forem tratadas a tempo; se forem tratadas a tempo a 

recuperação em geral é de 100%. O problema está no fato de que os produtos da 

metabolização, aldeído fórmico e ácido fórmico, sejam substâncias tóxicas. 

 Quando o governo se viu compelido a lançar a mistura ternária, a discussão sobre o 

comprometimento da saúde dos frentistas foi um dos argumentos que muitos usaram para 

sugerir que fosse proibido a comercialização. Por ingestão, a possibilidade de intoxicação é 

considerada remota, já que não é bebível: tem sabor desagradável e, se misturado com a 

gasolina, que o desnatura, torna-se simplesmente repugnante; no caso da mistura ternária, a 

presença do etanol funciona como um antídoto - as enzimas, ao metabolizarem 

preferencialmente o etanol, acabam permitindo que o metanol seja eliminado antes de se 

transformar. Por inalação, de fato o risco é maior; entretanto, admite-se que se o frentista 

trabalhar 8 horas por dia,  5 dias por semana, num ambiente de elevada concentração, que 

contenha por exemplo 260 mg de metanol por metro cúbico de ar, ainda assim estaria dentro 

dos limites permitidos pela legislação brasileira, que fixa o Valor do Limite de Tolerância 

(VLT) para o metanol, nesse regime de trabalho, em 200 ppm ou 261 mg/m
3
. Por absorção 

cutânea quando acontece geralmente é resultado de acidente de trabalho ou negligência 

operacional, o metanol é absorvido mais facilmente do que o etanol, a gasolina e o Diesel. 

GLOSSÁRIO 
 

Açúcares redutores: são açúcares que apresentam a propriedade de reduzir o cobre de cúprico 

(Cu
+2

) para  cuproso (Cu
+
) . Na prática, indica os teores de glicose e frutose. 

Açúcares totais (AT):  volume de açúcares contidos em um produto, expresso em açúcares 

invertidos, compostos ou não da mistura sacarose, frutose, glicose, levulose e demais 

substâncias redutoras391. 

Biota: todas as espécies de plantas e animais existentes dentro de uma determinada área. 

Brixareométrico: percentagem em peso de sólidos solúveis contidos em uma mistura 

açucarada. Também chamada de densidade Balling. 

Carreador: passagem livre deixada nos e entre canaviais. 

Cartucho: conjunto de folhas jovens e imaturas sem a formação do "dewlap". 

Ciclo da cultura: diferenciação entre a cana-planta, primeira soca, segunda soca, etc. 

Clorótica: perda de clorofila da folha resultando em coloração verde-clara a amarelada. 

Calagem - aplicação de calcário, freqüentemente calcítico ou dolomítico, para diminuir a 

acidez do solo e assim reduzir a solubilidade do alumínio. 

Desnaturação de álcool: processo que adiciona pequenas quantidades de uma substância não 

alcóolica e que previne que  o álcool seja assim ingerido. 

Dewlap: tecido deltóide ou retangular na base da lâmina foliar, formando uma dobradiça 

flexível entre a bainha e a lâmina folia. 

Energia primária: energia encontrada nas fontes originais (combustíveis fósseis, energia solar 

direta, biomassa, energia hidroelétrica, marés, energia nuclear, etc) 

                                                           
391 Macedo, L. C. H.  (1993),  Op. cit., p. 18. 
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Energia secundária: corresponde a energia primária transformada através de sistemas 

apropriados; geralmente é empregada na produção de trabalho (energia elétrica, energia 

térmica, energia mecânica, etc). 

Enzimas: são proteínas associadas a um co-enzima, geralmente uma vitamina, e ativadas por 

um mineral, muitas vezes um micronutriente; catalisam processos bioquímicos na planta. 

Estrutura (solo): refere-se a forma como se arranjam as partículas elementares do solo. A 

estrutura determina a maior ou menor facilidade de trabalho das terras e permeabilidade à água, 

a resistência  à erosão e as condições ao desenvolvimento das raízes das plantas.  

Fertilidade: a riqueza do solo em nutrientes, porém, não indicando que eles possam ser 

absorvidos pelas plantas392. 

Homeostase (homeo-igual; stasis, estado):  refere-se à manutenção do equilíbrio interno de um 

ecossistema através da utilização de respostas monitoradas, que instruem alterações internas ou 

externas. A homeostasia pode ser entendida também como um processo de auto-regulagem. 

Húmus: produto mais ou menos estável da decomposição de matéria orgânica, especialmente 

da fração lignosa, enriquecida com nitrogênio, fósforo e cálcio, somente solúvel em álcali, 

formando-se em solos com pH acima de 5,6. 

Invertase: enzima produzida pelas leveduras 

Leveduras: são microrganismos unicelulares,  que medem geralmente de 3 a 7 micras. 

Lignina: polissacarídeo associado à celulose, que se concentra nas paredes das células 

vegetais, conferindo a estas notável rigidez; responsável pela consistência da madeira. 

me%: equivalentes em miligramas por 100 gramas de solo seco (ou também 100 cm
3
), também 

expresso em eq.mg% 

Meristema: ponto de crescimento. 

Mosqueamento: presença de manchas ou faixas irregulares cloróticas e necróticas na lâmina 

foliar 

Necrótico: tecido foliar morto ou em via de morrer, indicado pelo seu secamento. 

Nitrificação: transformação das substâncias orgânicas azotadas e amoniacais produzidas por 

microorganismos do solo, em azoto nítrico assimilável. As bactérias amoniacais transformam o 

azoto orgânico em amoniacal. As bactérias do gênero Nitrosomonas transformam por oxidação o 

azoto amoniacal em nitritos; as Nitrobacter transformam os nitritos em nitratos, que são 

normalmente de cálcio ou de potássio. A  respiração dessas bactérias produz CO2 que reagindo 

com a H2O forma H2CO3. Esse ácido ataca os fosfatos e os sais de K, tornando-os assimiláveis. 

Nutriente essencial: diz-se do nutriente que apresenta função bioquímica ou estrutural à vida 

da planta; é essencial para completar o ciclo vital da planta e que não pode ser substituído por 

nenhum outro nutriente. 

Nutriente funcional: diz-se do nutriente que não segue os critérios da essencialidade, mas que 

é útil no aumento da produtividade ou no crescimento da planta. 

Permeabilidade (solo): refere-se a capacidade que tem o solo de deixar passar água e ar 

através do seu perfil. Em termos de movimento de água, é a condutividade hidráulica do solo 

saturado, usualmente medida em termos de infiltração, em milimetros por hora. 

                                                           
392 Primavesi, A.  Manejo ecológico do solo.  São Paulo, Nobel, 1990, p. 539. 
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Pol: abreviatura de polarização; é a unidade de medida (porcentagem em massa) que indica o 

teor de sacarose aparente. 

Porosidade (solo): refere-se à proporção de espaços ocupados pelos líquidos e gases em 

relação ao espaço ocupado pela massa de solo. 

Respiração vegetal: decomposição de substâncias fotossintetizadas como glicose, acompanhada 

de liberação de energia. 

Sardas: pequenas manchas marrons ou marrom-avermelhadas nas folhas. 

Senectude: estágio de desenvolvimento das folhas mais velhas no qual elas secam e se 

desprendem dos colmos. 

Solos alcalinos: com excesso de sódio. 

Solos salinos: com excesso de sais de cálcio, magnésio e potássio. 

Solução do solo: a água do solo com minerais e ácidos orgânicos dissolvidos. 

Soqueira: rebrota da cultura após a colheita. 

Textura do solo: proporção relativa em que são encontrados os vários grupos de partículas 

num solo. 

Trocável: refere-se a um íon, que por eletrovalência se mantém preso na superfície de argila, 

mas que pode ser substituído por outro.  

Zimase: enzima produzida pelas leveduras. 
 

CURRICULUM  VITAE  
 

JOEL ARNALDO PONTIN 

Nascido em Penápolis/São Paulo, em 26 de Setembro de 1962 
 
Gradução 

.Escola Superior de Química “Oswaldo Cruz” 

 Curso: Química Industrial (1980 - 1983)  

.Faculdades de Filosofia Ciências e Letras “Oswaldo Cruz” 

 Cursos: Bacharelado e Licenciatura em Química (1983-1984) 
 
Pós-Graduação 

.Universidade de São Paulo (1987-1990) 

 Grau: Mestre em Ciências - Química Analítica: Identificação e Quantificação de Alguns 

Materiais Orgânicos „Antropúrgicos‟ e Naturais em Material Particulado Atmosférico. Uma 

Proposta de Análise Integralizadora. 

.Universidade de São Paulo (1990-1996) 

 Grau: Doutor em Ciências - Química Analítica. O Cultivo intensivo da cana-de-açúcar e a 

qualidade do solo. Uma análise integralizadora do Proálcool. 
 
 
Livros publicados 

-  Do Nicho ao Lixo: Ambiente, Sociedade e Educação 

    Francisco Capuano Scarlato  e  Joel Arnaldo Pontin 

    Editora Atual, 1993 

-  O que é Poluição Química 

    Sérgio Massaro e Joel Arnaldo Pontin 



 

 

264 

    Editora Brasiliense, 1993 
 
-  Energia no século XXI (título é provisório).  

    Francisco Capuano Scarlato e Joel Arnaldo Pontin 

    Editora Ática, 1997 (no  prelo) 
 
Congressos, artigos publicados e comunicações em geral  

 Massaro, S; Roque, N. F. e Pontin, J. A.  Identificação de alguns materiais orgânicos 

antropogênicos em atmosferas urbanas. Tentativa de análise integralizadora para o 

equacionamento da questão do seu controle. 41
a
  Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência. Caderno de Resumos, D.2.8, p. 584. 

 Massaro S.; Roque, N. F. e. Pontin, J. A. GC/MS Identification of Natural and 

Anthropogenic Organic Species in Atmospheric Particulate Matter of the City of São Paulo. 

Proceedings of the Third International Aerosol Conference, September, 24 - 27, 1990. Science, 

Industry, Health and Environment, 2:  919 - 922, 1990. 

 Pontin, J. A.;. Aricó, E; Pitoscio Filho, J.; Tiedemann, P. W. and Isuyama, R.. 

Interactive Chemistry Teaching Units Developed with the Help of the Local Chemical Industry. 

Journal of Chemical Education, 70 (3): 223 - 226, 1993. 

 Pontin, J. A.. Efeito Estufa.  Orientação, 9: 49 - 50, 1992. 
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