
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

FACULDADE DE ENGENHARIA 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ANÁLISE AMBIENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
A CANA-DE-AÇÚCAR COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A 

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS: IMPACTOS AMBIENTAIS E O 

ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO COMO FERRAMENTA PARA 

MITIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Luciana Deotti Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora 

2010



A CANA-DE-AÇÚCAR COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A 

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS: IMPACTOS AMBIENTAIS E O 

ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO COMO FERRAMENTA PARA 

MITIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciana Deotti Rodrigues



Luciana Deotti Rodrigues 

 

 

 

 

 

A CANA-DE-AÇÚCAR COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A 

PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS: IMPACTOS AMBIENTAIS E O 

ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO COMO FERRAMENTA PARA 

MITIGAÇÃO 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Colegiado do Curso de Especialização em Análise 

Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

como requisito parcial à obtenção do título de 

Especialista em Análise Ambiental. 

 

Área de concentração: Análise Ambiental. 

 

Linha de pesquisa: Impactos Ambientais 

 

Orientador: Prof. Dr. Cézar Henrique Barra Rocha  

 

 

 

 

Juiz de Fora 

Faculdade de Engenharia da UFJF 

2010



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
i 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos aos professores e colegas do curso de Especialização em Análise Ambiental, 

que muito contribuíram para minha formação, em especial ao meu orientador, o Professor Dr. 

Cézar Henrique Barra Rocha pelo apoio e motivação. Agradeço, sobretudo, à minha família e 

amigos pelo grande apoio e incentivo. 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
ii 

RESUMO 

RODRIGUES, Luciana Deotti. A cana-de-açúcar como Matéria-prima para a Produção de 

Biocombustíveis: Impactos Ambientais e o Zoneamento Agroecológico como Ferramenta 

para Mitigação. 2010. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Análise 

Ambiental) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 

2010. 

A partir da crescente preocupação com questões como o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas ao uso de combustíveis fósseis, menos poluentes e que adotassem mecanismos 

limpos de produção é que surgem os biocombustíveis, como o Etanol. O potencial de 

produção e o aumento na demanda por Etanol fazem da cana-de-açúcar uma das mais 

importantes culturas no cenário atual da agroindústria nacional. Em razão do potencial do 

mercado sucroalcooleiro no Brasil, a cana-de-açúcar não é tratada apenas como mais um 

produto agrícola nacional, mas como a mais importante fonte de biomassa energética. O 

desafio, porém, é reduzir o impacto ambiental do cultivo da cana-de-açúcar e, em 

contrapartida, suportar o crescimento econômico, que proporciona, dentre outros, o aumento 

da oferta de trabalho e da geração de renda para o país. Neste cenário, o zoneamento 

agroecológico da cana-de-açúcar vem funcionar como uma importante ferramenta, 

implementando uma política de ordenamento do uso do solo, orientando a expansão dessa 

cultura ao longo do território brasileiro.O presente trabalho pretende, portanto, apontar os 

impactos ambientais derivados do cultivo e do processamento da cana-de-açúcar, sobretudo, 

enquanto matéria-prima para a produção de Etanol, além de medidas mitigadoras destes 

impactos. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, focada na 

gestão do setor sucroalcooleiro de um modo geral e seus impactos sobre o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Impactos Ambientais, Biocombustíveis, Etanol, 

Zoneamento Agroecológico. 
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ABSTRACT 

 

As consequence of the increasing concern over the development of alternatives to the use 

fossil fuels – technologies that pollute less and that adopt a clean production processe –, the 

importance of biofuels, such as Ethanol, comes into limelight. The potential high-yielding 

production and the increased demand for ethanol make sugar cane one of the most important 

crops in the current national farming business scenario. Owing to the elevated potential of the 

sugar cane market in Brazil, sugar cane it is not only treated as one of many national 

agricultural products, but as the most important source of biomass energy. The challenge, 

nevertheless, rests in reducing the environmental impact caused by the growth of the sugar 

cane and, conversely, in supporting the economic growth that it provides, which increases 

labor opportunities and generates income for the country. In this context, the agroecologic 

zoning of sugar cane functions as an important tool, which enables a policy of planned soil 

utilization and which guides the distribution of this culture throughout the Brazilian territory. 

This paper, therefore, points out not only the environmental impacts that stem from the 

growth and the processing of the sugar cane, especially in its role as a raw material in the 

production of Ethanol, but also the actions that can be taken to minimize such impacts. 

Methodologically, this paper is a documental and bibliographical research, centered on the 

sugar cane industry management and on the impacts it causes on the environment. 

 

Key-words: Sugar cane, Environmental Impacts, Biofuels, Ethanol, Agroecologic 

Zoning 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O investimento na tecnologia dos biocombustíveis é atualmente uma importante 

alternativa para a questão energética mundial e pode surtir efeitos positivos em diversas áreas 

da economia global. São muitos os temas que ligam a produção de energia mais limpa à 

temática ambiental. A começar, o grave problema do aquecimento global somado à 

necessidade de substituição dos combustíveis fósseis, altamente poluidores, por fontes mais 

sustentáveis de fornecimento energético. Como revelou relatório do IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) da ONU (Organização das Nações Unidas), 

é urgente a necessidade de se criar alternativas à matriz energética mundial. O etanol 

brasileiro constitui, inegavelmente, uma alternativa viável. Além disso, atende ao 

comprometimento brasileiro de criar mecanismos de desenvolvimento sustentável e limpo. 

Diante da crescente demanda mundial por processos mais limpos e viáveis nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, se expande a cada ano o mercado de 

biocombustíveis no Brasil. O governo brasileiro vem tratando com destaque deste tema no 

cenário internacional. Essa tecnologia tem, de fato, enorme relevância sobre as mais diversas 

áreas, pois favorece significativamente as possibilidades de desenvolvimento econômico e 

social de muitos países, sobretudo os mais pobres, apesar de provocar impactos no meio 

ambiente. Os biocombustíveis, sobretudo o etanol, vêm, portanto, contribuir para a solução do 

grave problema do fornecimento energético que afeta todo o mundo e colaborar com o avanço 

da agricultura e da indústria, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

A história dos biocombustíveis no Brasil data do início do século XX, quando 

começaram as primeiras experiências com a produção de energia a partir do açúcar. A criação 

do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933, apontava para o crescente 

desenvolvimento dessa tecnologia. Mas foi a partir da criação do Proálcool –Programa 

Nacional do Álcool- pelo Governo Federal, em 1975, que o Brasil tornou-se responsável pelo 

desenvolvimento pioneiro na área de biocombustíveis, com produção do etanol a partir da 

cana-de-açúcar. 

Contudo, como toda prática agrícola, a cultura da cana-de-açúcar provoca impactos, 

que podem ser positivos ou negativos, reversíveis ou não. Há de se chamar a atenção para a 

carência de pesquisas acerca dos eventos ambientais e, inclusive, sociais que a produção e 

consumo dos biocombustíveis como supostas soluções alternativas poderiam gerar, sobretudo, 
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em relação à sua efetiva contribuição para a construção de uma sociedade, de fato, 

sustentável.  

Neste contexto o presente trabalho tem como objetivo realizar o levantamento e a 

análise dos impactos ambientais gerados pela agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil, além 

de apontar possibilidades de mitigação para torná-la uma cultura sustentável, tendo o 

zoneamento agroecológico como ferramenta fundamental para orientar a expansão dessa 

cultura, evitando o desmatamento de novas áreas.     
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Aspectos Relativos à Cultura da Cana-de-açúcar 

 
 

2.1 Histórico do Cultivo da Cana-de-açúcar no Brasil 

 

A cultura da cana-de-açúcar surgiu no Brasil em meados do século XVI pela 

necessidade de se colonizar, defender e explorar as riquezas deste território – até então sem 

tanta importância econômica para Portugal. Vários foram os motivos para a escolha da cana, 

entre eles, a existência no Brasil do solo de massapê, propício para este cultivo. Além disso, o 

açúcar era àquela época um produto muito bem cotado no comércio europeu, em crescente 

consumo e capaz de gerar valiosos lucros, transformando-se assim no alicerce econômico da 

colonização portuguesa no Brasil entre os séculos XVI e XVII.  

As primeiras mudas foram trazidas da Ilha da Madeira, em Portugal, no século XVI 

por Martim Afonso de Souza, responsável pela instalação do primeiro engenho brasileiro em 

São Vicente no ano de 1532. Em seguida, muitos outros se proliferaram pela costa brasileira, 

sobretudo no litoral dos estados do Pernambuco e Bahia – os quais sorveram a maior parte da 

produção açucareira da colônia. A maior contribuição dos engenhos, contudo, foi estar em um 

ponto bastante privilegiado, o que facilitava o escoamento da produção, agilizando a chegada 

do produto aos mercados consumidores. Alguns engenhos evoluíram e transformaram-se 

futuramente em usinas de cana (MATTOS, 1942). 

Devido ao fato de Portugal àquela época não ter assegurado à sua colônia condições 

para a manutenção do monopólio da cana sob seu domínio e ter havido no mercado europeu o 

declínio no consumo do açúcar, em meados do século XIX a cana-de-açúcar perde espaço e 

deixa de ser o principal produto nacional. Na ocasião da Proclamação da República, no ano de 

1889, o açúcar ocupava o terceiro lugar nas exportações brasileiras, atrás do café e da 

borracha. Em 1910, havia caído para sexto lugar. 

Os ciclos iniciais de expansão da cultura de cana-de-açúcar deixaram de herança o 

avanço da fronteira agrícola sobre áreas naturais - principalmente no bioma Mata Atlântica, 

práticas agrícolas arcaicas que resultaram na contaminação e mau uso das águas e solos e 

ainda a consolidação de relações de trabalho que em muito seguiram as tradições e injustiças 

do período colonial (RODRIGUES; ORTIZ, 2006). 
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2.2 O Contexto da Cana-de-açúcar no Mercado Atual  

Historicamente, a cana-de-açúcar sempre foi um dos principais produtos agrícolas do 

Brasil e, hoje, o país tem novamente a primeira posição no ranking mundial da cultura. A 

agroindústria canavieira nacional é tecnicamente qualificada e com os menores custos de 

produção do mundo, além de contar com bom potencial para aumento da produção. 

A cana-de-açúcar (Saccharum sp) é, atualmente, uma das principais e mais 

importantes culturas no Brasil sendo o agronegócio sucroalcooleiro, segundo informações do 

PROCANA (Programa da Cana-de-açúcar), responsável por aproximadamente 1,76% do PIB 

nacional, de acordo com dados da safra 2008/2009. Este setor é também um dos que mais 

empregam no país, gerando aproximadamente 4,5 milhões de empregos diretos e indiretos, 

além de congregar mais de 72.000 agricultores e 373 usinas e destilarias, em operação ou 

projeto. 

As variedades comerciais de cana-de-açúcar cultivadas atualmente se originam de 

cruzamentos realizados no início do século XX, na Ilha de Java na Indonésia. Àquela época, 

algumas variedades da espécie Saccharum officinarum – rica em açúcar, mas muito suscetível 

a doenças – foram cruzadas com outra espécie, a Saccharum spontaneum, que é pobre em 

açúcar e muito rústica, ou seja, mais resistente aos problemas do campo. Os híbridos obtidos 

tinham maior capacidade de armazenamento de sacarose, resistência a doenças, vigor, 

rusticidade e tolerância a fatores climáticos. Apesar de S. officinarum e S. spontaneum terem 

sido as espécies que mais contribuíram para a obtenção das atuais variedades comerciais de 

cana-de-açúcar, outras espécies, a exemplo de S. sinense, S. barberi e S. robustum, ainda que 

em menor proporção, também foram importantes para a composição genética das variedades 

modernas de cana. Especialistas vêm buscando maneiras de aprimorar o cultivo da planta, 

tornando-a mais produtiva e resistente, entre outras vantagens agronômicas. Com o êxito da 

técnica de mapeamento do genoma, abrem-se as portas para uma infinidade de possibilidades, 

entre elas, o melhoramento genético assistido por marcadores moleculares e a biotecnologia 

aplicada à cana-de-açúcar (CIB, 2009). 

O Brasil é hoje o maior produtor de cana-de-açúcar, reconhecido mundialmente como 

um dos líderes na produção de cana-de-açúcar, responsável por 1/3 de toda a produção 

mundial. De acordo com dados da última safra (2008/2009), a agroindústria canavieira ocupa 

uma área de cerca de 8,1 milhões de hectares, equivalente a 2,3% da área agrícola do país, 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
9 

com uma produção correspondente a 569 milhões de toneladas. Em função de suas 

especificidades geográficas e edafo-climáticas, são permitidas duas safras por ano: uma no 

Norte-Nordeste e outra no Centro-Sul, possibilitando a produção de açúcar e álcool para os 

mercados interno e externo ao longo de todo o ano. 

São Paulo é o principal estado produtor de cana, com 59,5% da produção nacional 

(REPÓRTER BRASILl, 2009). A região Centro Sul, representada pelos estados de São Paulo, 

Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo lidera a produção de cana-de-açúcar e, conseqüentemente, de álcool anidro e hidratado, 

respondendo por cerca de 87% da produção brasileira. A participação das regiões Norte e 

Nordeste na produção nacional da cana tem apresentado uma tendência decrescente, sendo 

que os principais estados produtores –Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do 

Norte e Bahia- que em 1990 detinham 23% da produção nacional, atualmente respondem por 

apenas 13%. Os custos de produção nestas regiões são mais elevados do que na região 

Centro-Sul devido, sobretudo, à topografia menos apta à mecanização e à qualidade inferior 

do solo (UNICA, 2007).  

Segundo dados da UNICA (2007), associação que reúne as empresas que produzem 

mais da metade da cana–de-açúcar do país, 52% da produção brasileira destina-se à produção 

de álcool (hidratado e anidro) e 48% para a produção de açúcar.  

O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar, respondendo por 45% do total 

comercializado deste produto no mundo. Em relação à produção de etanol, que utiliza cerca 

de 1% da área agricultável do país, o Brasil também ocupa a liderança nas exportações e 

compartilha com os EUA a posição de maior produtor mundial (CIB, 2009). Atualmente o 

etanol já é reconhecido mundialmente pelas suas vantagens ambientais, sociais e econômicas, 

atraindo um crescente interesse na tecnologia brasileira, o que vem refletindo em um 

substancial aumento da produção de cana-de-açúcar no país nos últimos anos. O aumento na 

produção requer tanto investimentos em infraestrutura e novas usinas, como também a 

expansão da área plantada.  

Apesar da importância da cultura da cana-de-açúcar para o Brasil, o rendimento 

nacional ainda é baixo, com média de 75 toneladas/há. Atualmente a principal estratégia para 

o aumento da produtividade é através de programas de melhoramento genético, que buscam o 
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desenvolvimento de cultivares melhoradas e mais produtivas, tolerantes a variações bióticas e 

abióticas, de modo a se extrair o potencial máximo da cultura sob condições específicas.  

Os dados atuais e as projeções de mercado refletem o dinamismo tanto na produção, 

como também no consumo e exportação do etanol brasileiro. Resta saber se os recursos 

naturais estão sendo utilizados de forma sustentável na cultura e processamento da cana-de-

açúcar. 

Outra importante questão se refere aos aspectos sociais, em especial às condições de 

trabalho e remuneração da mão-de-obra nas lavouras da cana. Fatores sócio-ambientais, assim 

como a concentração de terras e rendas e as condições subumanas de trabalho do cortador de 

cana, inclusive já motivam alguns países importadores, especialmente da União Européia, a 

exigirem certificados que comprovem não somente a qualidade do produto, mas também a 

sustentabilidade socioambiental da sua base produtiva (SANTO; ALMEIDA, 2007).  

A iniciativa de algumas usinas em obter certificação ambiental, se, por um lado, é 

positiva, no sentido de se implantar um sistema de gestão ambiental, por outro, ainda é 

insuficiente para garantir o engajamento do setor no compromisso de responsabilidade social 

e contínua melhoria da qualidade ambiental (ANDRADE; DINIZ, 2007).  

2.3 Biocombustíveis 

 

Estudos recentes apontam para a ocorrência de mudanças climáticas na Terra com 

sérias conseqüências para todo o planeta. Este fato, sobretudo, vem forçar uma redução nos 

altos índices de poluição gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, o que 

comprovadamente agrava o Efeito Estufa. Além disso, a previsão de esgotabilidade das fontes 

naturais de petróleo e a elevação de seus preços no mercado internacional vêm também, nas 

últimas décadas, demandando pesquisas para a busca de fontes alternativas de energia. 

Já em meados de 1970, a preocupação com a qualidade do ar nas grandes cidades e 

com os efeitos negativos principalmente a partir das emissões veiculares, fez aumentar o 

interesse pela pesquisa de fontes alternativas e menos poluentes de energia. 

Desde a década de 1980 os cientistas vêm alertando os governos sobre a questão do 

aquecimento global, apresentando evidências cada vez mais convincentes de que a 

temperatura do planeta Terra está aumentando a uma taxa maior do que a estimada de acordo 
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com os registros históricos. Este fato se deve, sobretudo, à ação antrópica, ou seja, à 

interferência do ser humano no meio ambiente. A queima de combustíveis fósseis seria a 

principal causa desse fenômeno e os níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, o 

principal gás causador do efeito estufa, havia subido de 280 ppm, índice que prevalecia antes 

da Revolução Industrial, para 380 ppm nos dias atuais. A Convenção do Clima no Rio de 

Janeiro, em 1992 (RIO92), e a subsequente assinatura do Tratado de Kyoto, em 1997, 

oficializaram essas preocupações com o clima global e estabelecerem responsabilidades para 

as nações signatárias da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. 

O Protocolo de Kyoto veio a ser finalmente ratificado somente em março de 2005, 

estabelecendo metas quantitativas para a redução da emissão de gases de efeito estufa pelos 

países desenvolvidos, com base nos níveis de 1990. O primeiro período de verificação vai de 

2008 a 2012, sendo isentos dessa obrigatoriedade os países em desenvolvimento, como o 

Brasil. 

Na segunda metade da década de 1990, com a introdução da injeção eletrônica e do 

catalisador de três vias nos veículos automotivos, e a conseqüente redução drástica das 

emissões pelo escapamento, o efeito poluidor desses veículos deixou de ser uma grande 

preocupação, mas continuou a motivar o uso do álcool. 

Nas últimas décadas os preços do petróleo subiram sensivelmente, passando do 

patamar de US$ 20-30 por barril para um novo patamar entre US$ 50-70. A instabilidade 

política e social nas regiões produtoras de petróleo e a convicção de que o pico de produção 

será atingido nas próximas décadas estão mantendo a volatilidade dos preços. 

É nesse cenário que os biocombustíveis vêm se inserir no mercado com, no mínimo, 

uma dupla função: contribuir na redução da emissão de gases de efeito estufa e também como 

uma fonte alternativa ao uso do petróleo.  

Os biocombustíveis são obtidos através da transformação e fermentação de fontes 

biológicas não-fósseis, como óleos vegetais, cereais e resíduos agroindustriais e podem ser 

utilizados em substituição dos combustíveis convencionais ou em mistura com estes. O 

etanol, por exemplo, pode ser produzido a partir de cana-de-açúcar e é um composto orgânico 

oxigenado de fórmula química C2H5OH. No Brasil, é utilizado como combustível automotivo 

em duas versões: álcool hidratado com 7% de água na mistura (em carros a álcool ou flex fuel) 
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e álcool anidro a no máximo 0,7% de água na mistura (adicionado à gasolina na proporção de 

25%).  

2.3.1 O Etanol 

O etanol, também denominado álcool etílico, álcool combustível ou simplesmente 

álcool, é produzido a partir da fermentação dos açúcares encontrados em vegetais como 

cereais, milho, beterraba e cana-de-açúcar. A fermentação ocorre por meio da utilização de 

leveduras que são agentes biológicos que permitem a obtenção do etanol em baixas 

concentrações, sendo necessária a remoção do excesso de água por meio da destilação. 

Quando a concentração de etanol ultrapassa 96% se tem o que é denominado de álcool 

hidratado. Quando essa concentração chega a 99,5% se tem o álcool anidro. Ambos são 

utilizados como combustíveis. O álcool hidratado é utilizado nos carros com motores a álcool 

e nos flex ou flex fuel – movidos a álcool, gasolina ou uma mistura dos dois combustíveis. O 

álcool anidro se utiliza para mistura à gasolina em substituição ao chumbo tetraetila e tem o 

custo de produção cerca de 8% maior que o de hidratado, devido ao processo mais complexo 

de produção. 

 A utilização do álcool combustível melhora gradativamente a qualidade do ar nas 

cidades brasileiras, sendo que o percentual de substâncias tóxicas derivadas da queima de 

combustíveis fósseis vem diminuindo com o uso do biocombustível (LANZOTTI, 2000). 

Comparado à gasolina, o uso do etanol reduz em até 90% a emissão de gases poluentes para a 

atmosfera (ÚNICA, 2010). De acordo com dados do Plano Nacional de Agroenergia 2006-

2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o benefício ambiental 

associado ao uso de álcool é enorme: cerca de 2,3 t de CO2 deixam de ser emitidas por cada 

tonelada de álcool combustível utilizado em lugar do combustível fóssil, sem considerar 

outras emissões, como a de SO2.  

O Plano Nacional de Agroenergia do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento) mostra a importância do etanol de cana-de-açúcar para a matriz energética e 

inclui ações, tais como: aumento da produtividade da cana-de-açúcar; desenvolvimento de 

tecnologias que eliminem ou diminuam os impactos da produção de cana no meio-ambiente; 

melhoramento do processo de co-geração de energia através da biomassa da cana; aumento da 

produção de álcool e melhoramento dos motores para uso de álcool carburante (BRASIL, 

2006). Tem como objetivo prioritário aumentar a competitividade para o agronegócio 
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brasileiro e fornecer suporte para políticas públicas que promovam inclusão social, 

desenvolvimento regional, através da redução das disparidades regionais, e sustentabilidade 

ambiental. Assim, uma das diretrizes desse plano está em estimular uma desconcentração 

regional da produção de cana-de-açúcar. 

No Brasil, para a produção do etanol, a cana-de-açúcar é atualmente a principal 

matéria-prima utilizada, sendo 1 tonelada de cana suficiente para produzir 85 litros de álcool. 

Para que a produção do biocombustível seja viável economicamente, é preciso que se 

considere o volume de produção, o rendimento industrial e o custo de fabricação. De acordo 

com o tipo de carboidratos presentes nas matérias-primas elas recebem diferentes 

classificações. A cana-de-açúcar, por exemplo, assim como a beterraba açucareira, o melaço, 

o mel de abelha e algumas frutas consiste em um material açucarado que contêm açúcares 

simples como a glicose, a frutose e a maltose. Os monossacarídeos se limitam aos sucos de 

frutas e são diretamente fermentescíveis, sendo utilizados apenas na produção de álcool em 

bebidas como vinho e sidra. Já os dissacarídeos são fermentados após uma hidrólise ocorrida 

pela ação da enzima invertase, produzida pelo próprio agente de fermentação. Já os materiais 

amiláceos, como, por exemplo, os grãos (milho, sorgo, trigo, cevada) e também raízes e 

tubérculos (batata, mandioca, batata-doce) contêm carboidratos mais complexos como o 

amido, que pode ser quebrado em moléculas de glicose pela hidrólise ácida ou ação de 

enzimas em um processo denominado malteação ou sacarificação. Há ainda os materiais 

lignocelulósicos que consistem em biomassa lignocelulósica proveniente de sobras ou 

resíduos descartados pelas agroindústrias, tais como: as pontas e as palhas da cana-de-açúcar, 

o sabugo e a palha do milho e o bagaço de várias frutas. Assim surgem os novos conceitos de 

bioetanol e biorrefinarias – estas emergindo como fundamentais para a expressiva ampliação 

da produção de etanol, que hoje esbarraria em limitações para expansão da área plantada, seja 

por competir com a produção de alimentos, seja pelo nível de preços frente ao petróleo e aos 

próprios alimentos (IICA, 2007). 

Muitas são as vantagens do uso do álcool combustível como, por exemplo, a menor 

dependência de combustíveis fósseis e respectivas variações de preço; menor emissão de 

poluentes já que grande parte dos poluentes resultantes da queima do combustível no motor 

são reabsorvidos no ciclo de crescimento da cana-de-açúcar, além de que os resíduos das 

usinas são quase sempre totalmente reaproveitados na lavoura e na indústria; maior geração 

de empregos, sobretudo no campo, diminuindo a evasão rural e o “inchamento” das grandes 
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cidades; os subprodutos da cana são geralmente utilizados no próprio ciclo de produção de 

álcool, tendo a queima do bagaço como fonte de energia elétrica tornando uma usina de álcool 

auto-suficiente e a utilização do vinhoto como fertilizante para o solo; fonte de geração de 

divisas internacionais, sobretudo em tempos de crises do petróleo; maior consciência 

ecológica numa época em que se buscam fontes alternativas e menos poluentes de energia, 

entre outros. 

Perspectivas apontam para a tendência de aumento na demanda por etanol, tanto pelo 

mercado interno, devido ao aumento da frota de veículos flex fuel, como também pelo 

mercado externo, sendo a incorporação do etanol como combustível uma alternativa mais 

viável, sobretudo, do ponto de vista ambiental, por liberar na atmosfera uma menor emissão 

de poluentes, em comparação aos derivados de combustíveis fósseis.    

O Brasil tem hoje o etanol mais eficiente do mundo, correspondente a 18% da matriz 

energética do país, com produção anual de 26 bilhões de litros. Segundo informações do atual 

ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, estimativas apontam que no ano de 2019 

a produção de etanol deverá alcançar 64 bilhões de litros anuais, mais que o dobro da 

produção atual. Isso irá gerar um excedente que será destinado à exportação.  

2.3.2 O Biodiesel da Cana-de-açúcar 

Além do etanol, outro biocombustível pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar: o 

biodiesel. A novidade desta tecnologia é que, além de ser um combustível puro e livre de 

enxofre (S) – que é o grande problema do diesel derivado do petróleo- ele não entra no debate 

do uso de grãos comestíveis como matéria-prima de combustíveis.  Esta tecnologia ainda se 

encontra na fase de projeto-piloto, mas nas ruas de São Paulo a população já pode conferir de 

perto os ônibus abastecidos com o biodiesel derivado da cana-de-açúcar. Desde julho de 2010, 

com o apoio da Prefeitura de São Paulo e a parceria da Mercedes-Benz e Petrobras, a 

produtora americana do biocombustível Amyris Biotechnologies iniciou um projeto no qual 

três ônibus do transporte urbano público serão abastecidos com 5% do biodiesel de cana-de-

açúcar enquanto outros três serão abastecidos unicamente com este novo biocombustível. O 

diesel de cana-de-açúcar foi aprovado pelos organismos reguladores dos Estados Unidos, que 

consideraram o biocombustível menos poluente e que não atenta contra a produção de 

alimentos. Ele é produzido com o emprego de uma levedura – a mesma utilizada no processo 
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de produção do etanol – que transforma o caldo de cana em um óleo. Contudo, o maior 

desafio da nova tecnologia é a escala de produção, já que ainda é mais cara do que a do 

biodiesel feito a partir de outras fontes como a soja, por exemplo. A referida empresa de 

biotecnologia, com sede em Campinas – SP produz de 5 mil a 6 mil litros por mês do 

biodiesel de cana para o projeto piloto. A escala industrial deve ser atingida entre 2011 e 

2012. Para isso, a Amyris espera se unir a grandes produtores locais de etanol, como a Cosan, 

Bunge e Açúcar Guarani. Pesquisadores afirmam que há demanda no Brasil já que o país 

consome 45 bilhões de litros de diesel por ano (BIODIESELBR, 2010).  

2.4  PROÁLCOOL 

No início do século XX, além da grande disponibilidade de petróleo, a sua alta 

densidade energética colaborou para torná-lo a matéria-prima mais conveniente para 

combustíveis utilizados nos setores de transporte, agricultura e indústria. Segundo o 

Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil, a matriz energética mundial tem participação de 

80% de fontes de carbono fóssil, sendo 36% correspondente ao petróleo. Só no Brasil, a 

participação do petróleo é na ordem de 43%. Entretanto, os combustíveis fósseis são grandes 

poluidores do ambiente, seja pela emissão de gases de efeito estufa durante a combustão, seja 

pelo descarte de resíduos ou ainda pelos derramamentos que eventualmente ocorrem nos 

corpos hídricos subterrâneos e superficiais e no solo. Além destes inconvenientes, por vezes o 

consumo chega a exceder a produção (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2006).  

O crescente consumo, a concentração geográfica das jazidas e a volatilidade dos 

preços vêm gerando guerras entre países, o que já causou a primeira “crise do petróleo”, em 

1973. Diversas causas podem ser apontadas: risco de exaustão próxima das reservas mundiais; 

instabilidade política no Oriente Médio; política petrolífera nacionalista da Bolívia e 

Venezuela; forte crescimento econômico na Índia e China; redução intencional da produção 

por parte dos países da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), entre 

outros. Com os preços elevados, cresce no mundo inteiro a busca por fontes alternativas de 

energia, que pudessem substituir os derivados desse combustível fóssil. Simultaneamente, 

relatórios produzidos por diversos Institutos Científicos Internacionais indicam a elevação das 

concentrações de gás carbônico (CO2) na atmosfera como causa provável do Aquecimento 

Global, fenômeno que desencadearia mudanças climáticas em diversas regiões da Terra. 
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Além disso, já em 1931, por meio de decreto, o Governo Vargas tornou obrigatória a 

mistura de 5% de álcool na gasolina. Iniciava-se assim a intervenção estatal no mercado de 

açúcar e álcool que só se encerraria com a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA), 

que já se revelava ineficiente e ultrapassado no contexto de uma economia de mercado, na 

década de 1990. 

Foi diante desse cenário e da forte dependência brasileira pela importação do petróleo 

que o governo Geisel lançou o programa Proálcool –Programa Nacional do Álcool- no Brasil 

baseando-se, inicialmente, na produção de álcool anidro para mistura junto à gasolina como 

uma estratégia para reduzir o consumo desta. Criado pelo decreto n° 76.593/75, com o 

objetivo de viabilizar o etanol como combustível carburante e estimular sua produção para 

atender às necessidades do mercado interno e externo e à política de combustíveis 

automotivos, o programa fomentava a fabricação de veículos movidos exclusivamente a 

álcool extraído da cana-de-açúcar. Foi um sucesso na década de 80, quando 90% dos carros 

produzidos no Brasil eram movidos a álcool (BRASIL, 2005). Com a nova crise do petróleo, 

em 1979, além da mistura à gasolina, iniciou-se a fabricação de automóveis movidos a álcool, 

o que consistiu em mais um incentivo à agroindústria canavieira (LANZOTTI, 2000).  

 Nos dez anos do Proálcool foram investidos cerca de 16 bilhões de dólares em 

pesquisas genéticas para melhoria da cana-de-açúcar e gerados subsídios ao preço do álcool, 

além da compra de novas máquinas agrícolas com financiamento a juros baixos. Entretanto, 

após um período fértil para o setor sucroalcooleiro, a partir do ano de 1985 iniciou-se uma 

fase de crise no setor causada, principalmente, pela diminuição dos investimentos no 

Programa (LOPES, 1996). A dependência exclusiva da cana-de-açúcar e a inexistência de 

mercado externo de etanol foram as principais limitações do programa, pois impediam que o 

governo regulasse o preço do combustível ao consumidor. Em 1985, com a queda no preço do 

petróleo no mercado internacional, o governo não conseguiu manter os subsídios. Em 1989 

houve desabastecimento e com isso os brasileiros que tinham carros a álcool ficaram 

reticentes. Em 1990, o setor foi desregulamentado e foi extinto o Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA), que definia as cotas de exportação e subsidiava o setor. Além disso, a 

sazonalidade da produção e a competição do álcool com o açúcar no mercado externo 

causavam grandes oscilações de preço. O setor sucroalcooleiro foi sendo desregulado, pondo 

fim às cotas regionais, ao controle da exportação e dos preços.  Além disso, a tecnologia 

incipiente dos motores naquela época também causou rejeição pelos consumidores. Das 
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medidas que compunham o programa original, restou basicamente apenas a obrigatoriedade 

da mistura de 25% de álcool anidro à gasolina (RODRIGUES; ORTIZ, 2006).   

Contudo, da produção inicial incipiente de 600 milhões de litros de álcool, o Brasil 

atingiu 16,9 bilhões de litros no ano de 2006, tornando-se o único país do mundo a conseguir 

substituir, em larga escala, o consumo de gasolina por fonte renovável (ANDRADE & 

DINIZ, 2007). A produção mundial de álcool aproxima-se dos 40 bilhões de litros, dos quais 

cerca de 25 bilhões são utilizados para fins energéticos, sendo o Brasil responsável por 15 

bilhões, quase 40% da produção mundial. Hoje mais de 80% do etanol produzido no Brasil é 

consumido pelo mercado interno. O país é também o maior exportador de etanol do mundo, 

sobretudo para os Estados Unidos e países membros da União Européia, mas trata-se ainda de 

um mercado relativamente pequeno e altamente volátil (UNICA, 2010). 

Após mais de três décadas do início do Proálcool, motivado pelo aumento da demanda 

internacional por etanol e também pelo mercado valorizado do açúcar, o Brasil vive uma nova 

expansão dos canaviais com o propósito de oferecer, em grande escala, o combustível 

alternativo. Neste contexto, variedades transgênicas de cana com maior produtividade 

possibilitarão o aumento da produção de açúcar e etanol, sem a necessidade do avanço da 

cultura para outras áreas agrícolas. Diferente do que ocorreu no fim da década de 70, quando 

o Brasil encontrou no etanol a solução para enfrentar o aumento abrupto dos preços do 

petróleo que importava, desta vez a nova escalada não é um movimento comandado pelo 

governo. A corrida para ampliar unidades e construir novas usinas desta vez é movida por 

decisões da iniciativa privada, convicta de que o etanol terá um papel cada vez mais 

importante como combustível no Brasil e no mundo, porém, tendo que se adaptar ao livre 

mercado e caminhar sem os incentivos, subsídios e coordenação estatal outrora existentes. No 

ano de 2007 a publicação do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) marcou um novo patamar das discussões internacionais sobre energias 

renováveis, em particular dos biocombustíveis, contribuindo decisivamente para que este 

tema atingisse esferas mais amplas. A agenda política internacional incorporou 

definitivamente as perspectivas de aumento da produção de energia a partir de fontes 

renováveis. Assim, o etanol passou a ser visto como uma alternativa real à substituição parcial 

da gasolina em muitos países (MELLO, 2007).   
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2.5 Os Veículos flex-fuel 

Os veículos flexíveis em combustível ou simplesmente flex surgiram inicialmente nos 

Estados Unidos no início da década de 1990, alternando o uso de gasolina e etanol (álcool 

etílico) produzido a partir do milho, com o objetivo principal de reduzir a dependência em 

relação ao petróleo produzido pelos países membros da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, localizados na conturbada 

região do Golfo Pérsico.  

Nas últimas décadas a questão do aquecimento global pelo agravamento do Efeito 

Estufa, sendo uma das causas mais prováveis o excesso de produção de dióxido de carbono 

(CO2), um dos gases oriundos da queima de combustíveis de origem fóssil como o petróleo, 

deu novo impulso ao etanol. Um motor que queima gasolina, se alimentado com etanol e 

devidamente ajustado, produz cerca de 10% a menos de CO2. 

No Brasil a tecnologia denominada de flex-fuel já estava em testes de adaptação desde 

meados da década de 1990, porém, por falta de regulamentação governamental, esses modelos 

não podiam ainda ser vendidos ao público. Essa regulamentação só saiu no final do ano de 

2002, e logo no início de 2003 a Volkswagen apresentou ao mercado o primeiro carro flexível 

em combustível, o Gol total-flex, rapidamente seguida pela General Motors, com o seu 

Chevrolet Corsa flexpower. Desde então, salvo algumas exceções, todas as montadoras 

instaladas no Brasil produziram carros flex, colocando o Brasil na vanguarda do chamado 

combustível verde (PROÁLCOOL, 2008). 

A figura 1 abaixo mostra a crescente evolução nas vendas de automóveis flex fuel no 

Brasil no período entre os anos de 2003 a 2008, o que vem favorecendo a produção de etanol 

hidratado. Em 2008 a produção de veículos flex fuel teve uma participação de 70% do total de 

automóveis novos fabricados no Brasil, conforme dados da ANFAVEA – Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Atualmente, cerca de 54% dos carros de 

pequeno porte são movidos a etanol e apenas 42% a gasolina. 
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Fonte: ANFAVEA 

 

Figura 1 – Vendas no mercado interno de veículos flex fuel no Brasil: 2003-2008 

 

 

2.6 A Cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção de energia 

 

Enquanto as plantas em geral convertem menos de 1% da luz solar em energia 

química, a cana-de-açúcar é capaz de converter cerca de 2% da radiação incidente em 

açúcares, dos quais dois terços estão na forma de lignina e de celulose, que são insolúveis, e 

um terço corresponde à sacarose presente no caldo. Essa eficiência coloca a cana em primeiro 

lugar quando se pensa em biomassa. O Brasil por situar-se predominantemente na faixa 

tropical e subtropical do planeta recebe intensa radiação solar ao longo do ano, que é a base 

para a produção de agroenergia. 

O bagaço da cana, constituído por lignina e celulose, representa 1/3 da biomassa da 

cana, enquanto outro 1/3 é formado pelas folhas e pelo ponteiro, que ficam no campo após a 

colheita. A quantidade de bagaço obtida varia de 240 a 280 kg por tonelada de cana 

processada. Em usinas de açúcar e etanol, é comum o uso do bagaço como fonte energética 

para alimentar caldeiras, resultando na geração simultânea de energia térmica e mecânica a 

partir do vapor, processo denominado cogeração. A energia térmica gerada é utilizada no 

processo de fabricação do açúcar e do etanol, enquanto a energia mecânica é destinada à 

moagem da cana ou ao acionamento de turbinas para produção de eletricidade limpa e 

renovável, a bioeletricidade, por meio de um gerador, seja para uso na própria usina, seja para 

venda do excedente para as concessionárias de energia elétrica. Além disso, o bagaço da cana-

de-açúcar pode também servir como matéria-prima na produção de etanol, apesar de que essa 
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tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento de viabilidade técnica em escala comercial, 

sendo ainda pouco competitiva economicamente. O método, que ficou popularmente 

conhecido como etanol celulósico ou de segunda geração, usa enzimas (rota enzimática) ou 

ácidos (rota química) para decompor as longas moléculas da celulose em moléculas menores 

de açúcares, utilizando como matéria-prima todo tipo de biomassa vegetal e até mesmo lixo 

orgânico. A partir desse ponto, o bagaço é integrado ao ciclo normal de produção de etanol 

pela fermentação do açúcar por leveduras. Outra técnica disponível para o aproveitamento do 

bagaço e também da palha é a gaseificação. Nesse processo, o material vegetal é queimado na 

ausência de oxigênio para produzir o gás de síntese. Este, então, pode ser transformado em 

combustíveis e em outros produtos químicos. Além disso, a palha da cana também poderá ser 

usada como combustível quando a colheita mecanizada estiver plenamente implementada.  

O Etanol ou álcool etílico, líquido e inflamável, é uma substância obtida pela 

destilação de produtos orgânicos fermentados, como açúcar, amido e celulose. No caso do 

etanol proveniente da cana-de-açúcar, o principal componente da fermentação é a sacarose do 

caldo, ou seja, o açúcar. A substância final dos processos de destilação e retificação é uma 

mistura binária etanol-água, que pode ser destinada diretamente ao abastecimento de veículos 

ou, ainda, sofrer desidratação e originar o álcool anidro, que é utilizado como aditivo da 

gasolina. O álcool etílico resultante do processamento industrial é uma substância pura, livre 

de proteínas e de DNA. O álcool tem sido apontado pela comunidade internacional como uma 

das possíveis soluções aos problemas ambientais, destacando-se como uma fonte energética 

compatível com os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL, preconizado no 

Protocolo de Kyoto (BACHI, 2006). 

De acordo com informações da ÚNICA atualmente no Brasil todas as usinas são auto-

suficientes em energia, gerando o bastante para atender suas necessidades. Um dos grandes 

desafios é a implantação de unidades de cogeração que possam comercializar excedentes de 

energia elétrica a partir do bagaço e da palha, contribuindo com o sistema interligado 

nacional. Cerca de dois terços da energia total contida na cana é proveniente do bagaço e da 

palha. Com o aumento da eficiência no consumo de vapor na planta industrial, mais energia 

elétrica pode ser gerada para venda externa. Existe um grande potencial de geração de energia 

elétrica excedente que poderá ser disponibilizada para o sistema interligado. De acordo com 

dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 2004 a 
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capacidade instalada de cogeração do bagaço no Brasil era de 1084 MW, dos quais apenas 

175 MW eram disponibilizados para comercialização. 

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Brasil dispõe 

atualmente de 266 usinas que produzem eletricidade proveniente da queima do bagaço de 

cana-de-açúcar. Essas empresas têm capacidade de geração de 3.682 MW, o equivalente a 

3,5% do total do parque gerador brasileiro e 16% da energia produzida por fontes 

termelétricas no País. O potencial elétrico total do setor ainda está longe de ser 

completamente utilizado. Existem no Brasil mais de 400 usinas, sendo que 33% delas ainda 

não estão outorgadas pela ANEEL para produzir eletricidade. E mesmo entre as que já geram 

energia elétrica, a modernização do sistema de caldeira e turbina possibilitará um considerável 

aumento da potência instalada. O potencial de produção de energia elétrica no Brasil previsto 

para o ano de 2012 é de 5.300 MW, usando-se apenas 75% do bagaço produzido, segundo a 

União da Indústria de Cana-de-açúcar -UNICA. Adicionando-se apenas 50% da palha de 

cana, a capacidade de geração pode ser ampliada para 10.100 MW, potência até um pouco 

maior do que a da usina hidrelétrica de Itaipu. 

Segundo o Balanço Energético Nacional (2003), a participação da biomassa em geral 

na matriz energética brasileira é de 27%; a partir do bagaço de cana-de-açúcar chega a 12,6%. 

A cana-de-açúcar inclusive já é apontada como a segunda maior fonte da matriz energética 

brasileira, considerada a mais limpa do mundo, pela produção crescente de bioeletricidade e 

ampla utilização do etanol (UNICA, 2010). 

2.7 Subsistemas Agrícola, Industrial e de Geração de Energia 

 

A produção sucroalcooleira no Brasil ocorre durante todo o ano, pois as duas 

principais regiões produtoras –Centro-Sul e Norte-Nordeste- possuem safras em períodos 

distintos. A safra da região Centro-Sul compreende os meses de maio a dezembro e a safra da 

região Norte-Nordeste dá-se nos meses de setembro a março (VIDAL et al, 2006).  

 A cadeia produtiva da cana-de-açúcar organiza-se por meio de dois setores de 

atuação: o agrícola e o industrial. O subsistema agrícola ocupa-se exclusivamente do 

processamento da matéria-prima. Abrange as etapas de preparo do solo, plantio, tratos 

culturais, colheita e transporte até a usina. Nesta fase os maiores impactos ambientais 

ocorridos são a queima da palha da cana, a aplicação de herbicidas nos canaviais. Um fato 
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preocupante também é a aplicação do organoclorado endosulfan, inseticida altamente tóxico 

usado para combater infestação de cupins cujo efeito residual pode persistir por anos 

(UNICA, 2010). 

Já o subsistema industrial contém as seguintes etapas: 

 Recepção da Cana: pesagem e amostragem para determinação do teor de 

sacarose, o teor de fibras e o percentual de sólidos solúveis. O descarregamento 

é mecanizado e não há armazenamento da cana, para se evitar a perda de 

sacarose. 

 Lavagem, Preparo e Moagem: a cana é lavada para eliminar impurezas que 

poderiam prejudicar o rendimento das etapas subseqüentes. Apenas a cana que 

sofre queima é lavada; aquela que passa por colheita mecânica não. Em 

algumas usinas há tratamento e reaproveitamento da água; outras minimizam o 

uso da água empregando a limpeza a seco, recorrendo ao processo de lavagem 

apenas quando há necessidade, como em dias de chuva, quando a cana chega 

muito suja. Depois de limpa, ocorre a desintegração parcial do colmo através 

de corte e desfibrilamento para facilitar a extração de sacarose. Na sequência é 

feita a extração da qual resulta o caldo, rico em sacarose, e o bagaço, que será 

utilizado como combustível nas caldeiras. Os equipamentos que compõe as 

etapas de preparo e moagem são geralmente acionados por turbinas a vapor 

que convertem energia térmica, contida no fluxo de vapor, em energia 

mecânica, disponível nos eixos das turbinas. 

 Tratamento do Caldo: ocorre de acordo com sua destinação final, seja esta 

açúcar ou álcool. Para a produção de açúcar, o caldo é submetido à 

desarenação, peneiramento, sulfitação e adição de ácido fosfórico, cal e 

polieletrólitos, para clareamento e decantação. Para a produção de álcool não 

há um tratamento padrão, mas geralmente, as usinas utilizam a pasteurização 

do caldo. Como subproduto é gerada a torta de filtro, resultante da clarificação 

seguida de decantação e rica em Fósforo (P), sendo utilizada como adubo 

orgânico no campo. 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
23 

 Produção de Açúcar: abrange as etapas de evaporação (concentração), 

cozimento, centrifugação e secagem. É gerado o mel “pobre” ou “de primeira” 

que embora contenha açúcar passa ainda por uma outra fase de cozimento 

seguida de centrifugação para maximizar seu aproveitamento. Com o advento 

da produção anexa de álcool é comum a prática da extração até o açúcar “de 

segunda” e o direcionamento do mel pobre para a produção de álcool na etapa 

de fermentação, juntamente com uma parte do xarope produzido na 

evaporação.  

 Produção de Álcool: ao caldo misto proveniente da extração ou ao mel residual 

ou xarope, gerados na fabricação de açúcar, são adicionadas leveduras. A 

mistura, conhecida como mosto, é armazenada nas dornas para fermentação, 

processo enzimático que gera CO2, vinho e calor. A partir daí, ocorrem as 

etapas de destilação e separação dos diferentes constituintes do vinho, para 

recuperar o etanol presente na solução. Como resíduo é gerada a vinhaça, 

também conhecida como vinhoto ou garapão. 

Um grave problema é que o principal insumo químico empregado no subsistema 

industrial é a soda cáustica (NaOH), utilizada na produção do álcool neutro e também na 

lavagem de pisos e equipamentos, sendo agressiva ao meio ambiente. Além disso, há também 

o uso de outros insumos como óleo diesel, óleos lubrificantes e graxas não-biodegradáveis, 

que vêm contaminar o solo e as águas. 

Em relação ao subsistema de geração de energia, como dito anteriormente, atualmente 

muitas usinas são auto-suficientes em suas demandas térmica e eletromecânica, havendo 

inclusive algumas que exportam seu excedente de energia produzida para o sistema público, 

através de linhas de transmissão interligadas ao sistema elétrico nacional. Além disso, a 

geração de vapor a partir das caldeiras movimenta turbinas e moendas e também supre a 

demanda térmica do processo industrial, além de gerar energia elétrica. As caldeiras antigas 

(com fornalha do tipo ferradura ou com grelha plana ou inclinada) as quais realizam queima 

em leito fixo, ou seja, em pilhas, vêm sendo substituídas por novas caldeiras que realizam a 

queima em suspensão, mais eficientes e modernas e que permitem uma maior capacidade de 

geração. 
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2.8 A Indústria do Açúcar 

O caldo produzido na moagem da cana é utilizado para produzir açúcar e etanol. 

Atualmente, a maioria das usinas no país tem condições de produzir os dois, sendo que a 

proporção de produção de um e de outro produto varia em função de aspectos técnicos e 

condições de mercado. 

O Brasil é hoje o maior produtor e exportador mundial de açúcar, respondendo por 

cerca de 20% da produção e 40% das vendas no mercado internacional.  

O caldo da primeira e segunda moagens, mais rico em sacarose, é encaminhado para a 

produção de açúcar. O processo consiste em um tratamento químico para purificação, seguido 

de evaporação e cozimento. Neste ponto, a sacarose já está cristalizada. Em uma centrífuga os 

cristais de açúcar são separados do melaço, o qual posteriormente pode ser fermentado para a 

produção de etanol. Os cristais passam por secadores, são peneirados e armazenados. São 

quinze horas de processamento entre a chegada da cana na usina e o armazenamento. Cada 

tonelada de cana produz aproximadamente 120 quilos de açúcar. O produto é empacotado 

para comercialização e o açúcar para fins industriais é acondicionado em embalagens de 

grande porte. Todo o processo de estocagem dos diversos tipos de açúcar produzidos nas 

usinas brasileiras é regulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – a ANVISA 

(UNICA, 2010).    
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3. OS IMPACTOS GERADOS PELA CULTURA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

3.1 Impactos Ambientais:  

A agroindústria da cana-de-açúcar pode causar diversos impactos, que se refletem no 

meio ambiente e também em certos aspectos econômicos e sociais. 

 A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 01 de 

23/01/86, no artigo 1º, define impacto ambiental como: 

“(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente (...) resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afete: a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 

biota; as condições sanitárias e estéticas do meio ambiente; e a qualidade dos recursos 

ambientais”. 

 

Os impactos ambientais gerados a partir do intenso cultivo da cana-de-açúcar para 

suprir, sobretudo, à demanda por etanol podem ser reversíveis ou não e apresentar efeitos 

positivos ou negativos. A cultura da cana, assim como toda atividade agrícola, gera sempre 

algum impacto no meio ambiente, na medida em que emprega recursos naturais como água e 

solo e faz uso de insumos e defensivos químicos, como fertilizantes e praguicidas. Dentre os 

principais impactos ambientais negativos gerados a partir do cultivo de cana-de-açúcar 

podemos citar: 

∙ Redução da biodiversidade, causada pelo desmatamento e pela implantação da monocultura; 

∙ Expansão da fronteira agrícola para áreas de proteção ambiental; 

∙ Contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas por efluentes, devido à prática 

de adubação química, aplicação de corretivos minerais e de agrotóxicos, herbicidas e 

defensivos agrícolas; 

∙ Comprometimento da qualidade e disponibilidade de água para abastecimento; 

∙ Compactação e desgaste do solo, sobretudo, devido ao tráfego de máquinas pesadas durante 

o plantio, tratos culturais e colheita; 

∙ Assoreamento de corpos d’água devido à erosão do solo e desmate ilegal de matas ciliares; 
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∙ Alteração da qualidade do ar e clima da região pela prática das queimadas; 

∙ Emissão de fuligem e gases de efeito estufa (GEE) pela queima de palha ao ar livre durante o 

período de colheita; 

∙ Danos à flora e fauna causados, sobretudo, por perda de habitat e queimadas fora de 

controle; 

∙ Aumento da poluição devido ao consumo intenso de óleo diesel nas etapas de plantio, 

colheita e transporte; entre outros. 

As usinas de açúcar e álcool apresentam três fontes principais de poluentes: a queima 

da lavoura de cana, as emissões atmosféricas das unidades de geração de calor e eletricidade a 

partir do bagaço e os efluentes líquidos - principalmente as águas de lavagem da cana e o 

vinhoto proveniente das destilarias. As usinas mais modernas do setor têm apresentado grande 

capacidade de enfrentamento desses problemas ao conseguir aproveitar no processo produtivo 

subprodutos anteriormente descartados. Há alguns anos atrás o problema ambiental mais 

visível da produção do etanol era o vinhoto – um subproduto ácido que, se lançado em um rio, 

consome o oxigênio dissolvido na água, causando a morte dos organismos. A produção 

industrial do etanol gera de 12 a 15 litros de vinhoto por litro de álcool destilado, ou seja, para 

uma produção de 16 bilhões de litros, o vinhoto gerado é bastante significativo, da ordem de 

no mínimo 200 bilhões de litros por ano. Atualmente o vinhoto, composto rico em Potássio 

(K) e nutrientes, é utilizado como fertilizante biológico nas lavouras. Isto é positivo do ponto 

de vista ambiental, pois diminui o uso de fertilizantes químicos a base de petróleo e contribui 

para a diminuição da emissão de gases causadores do Efeito Estufa. Outra alternativa para 

destinação do vinhoto é a biodigestão para a produção de biogás, que pode ser aproveitado 

para fins térmicos ou para geração de energia elétrica (MELLO et al, 2007). 

Contudo, dentre todos os impactos ambientais gerados pela agroindústria da cana-de-

açúcar sem dúvida o mais problemático tem sido a prática da queima da palha com o objetivo 

de facilitar o corte e a limpeza do terreno e, além disso, aumentar o teor percentual de 

sacarose devido à evaporação de água causada pelo calor da queima. A utilização dessa 

técnica reduz cerca de 80 a 90% o volume de palha da cana, ao mesmo tempo que facilita o 

corte manual, diminui os custos de transporte e compensa perdas de até 20% na safra (ASSIS 

& LASCHEFSKI, 2006). Esta atividade contribui também para uma redução da mão-de-obra 
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e, conseqüentemente, dos custos de produção. Adotada na década de 1960 em meio ao 

processo de elevação da capacidade produtiva das usinas, a prática da queima da cana antes 

da colheita proporcionou àquela época um aumento na produtividade que passou de 2,5 para 

cerca de 4,0 toneladas por dia. Valor que atualmente ultrapassa 12 toneladas/dia. Entretanto, 

se por um lado as queimadas facilitam o corte manual e aumentam a produtividade, por outro, 

podem trazer sérios problemas à saúde da população e contribuir para o fenômeno do 

aquecimento global, dada a alta concentração de carbono entre os gases resultantes.   

A prática de submeter os canaviais à despalha com o uso de fogo provoca emissões de 

poluentes como material particulado (MP), hidrocarbonetos, monóxido de carbono (CO), 

dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx) para a 

atmosfera. Se a palha fosse queimada nas caldeiras das usinas e destilarias, ao invés de ser 

queimada no campo, haveria redução de 36% na emissão de gases de efeito estufa (CAMPOS, 

2003). Estudos apontam que o material particulado gerado a partir da queima de biomassa é 

constituído por cerca de 94% de partículas finas e ultrafinas e é o poluente que apresenta 

maior toxicidade, com o agravante de que essas partículas são plenamente capazes de atingir o 

sistema respiratório do ser humano. Além disso, estes poluentes podem se deslocar do local 

originário e se transportar até longas distâncias, aumentando o potencial de impactos 

negativos sobre a qualidade do ar e a saúde dos indivíduos (ARBEX et al, 2010). A liberação 

de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA’s) na atmosfera, mesmo em concentrações 

reduzidas, também vem agravar os problemas respiratórios, sendo alguns desses compostos 

químicos potencialmente cancerígenos. Há ainda a possibilidade deles reagirem entre si, 

gerando outros por vezes ainda mais tóxicos (ANDRADE, 2004).  

Outra conseqüência da queima da palha é o aumento da temperatura do solo, 

acarretando perda de nitrogênio e bactérias. Animais como aves, mamíferos, anfíbios e répteis 

que procuram abrigo e alimento nos talhões de cana são afugentados. Inclusive muitos 

aparecem nas cidades com marcas de queimaduras (ASSIS & ZUCARELLI, 2007). A 

emissão de fuligem e fumaça atinge núcleos urbanos a quilômetros de distância, causando 

incômodos generalizados aos moradores. Os problemas respiratórios da população aumentam 

e são gerados efeitos estéticos indesejáveis na atmosfera e também nas residências 

provocando, inclusive, aumento do consumo de água destinado à limpeza (ANDRADE; 

DINIZ, 2007). 
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Em relação ao monitoramento da qualidade do ar nas regiões canavieiras, avaliações 

feitas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) por meio de 

estações móveis locadas temporariamente nos municípios paulistas de Araraquara (2000), Jaú 

(2003/2004) e Ribeirão Preto (2004 a 2006) revelaram ultrapassagem do Padrão de Qualidade 

do Ar (PQAR) para o poluente ozônio (O3).  Este, em altas concentrações, está associado à 

redução da capacidade pulmonar, irritação dos olhos, envelhecimento precoce e corrosão dos 

tecidos. Pessoas com asma estão entre as mais suscetíveis ao efeito deste poluente. Além 

disso, como em toda queima ao ar livre, nas queimadas da palha da cana ocorre ainda a 

combustão incompleta de inúmeros compostos. Nesses casos foram também constatadas 

concentrações alarmantes de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 

reconhecidamente carcinogênicos, a partir de análise da urina de cortadores de cana (BOSSO, 

2000). Compostos poliaromáticos, presentes na fuligem resultante da queima da cana-de-

açúcar, além de contribuírem para a poluição atmosférica podem também contaminar os 

recursos hídricos. Pesquisa experimental realizada por Innocentini (2006) com amostras de 

água potável da região de Araraquara (SP) detectou que durante a época de entressafra não 

foram quantificados nenhum tipo de HPA na amostra analisada, ao contrário do período de 

safra. 

Aliado aos riscos de prejuízos ambientais e econômicos e danos à fauna e à flora, as 

queimadas, responsáveis pela emissão de gases, coincidem justamente com o período de 

estiagem, quando as condições de temperatura, umidade e velocidade dos ventos são 

desfavoráveis à dispersão dos poluentes. Assim, é de se esperar agravos à saúde da população 

local pela má qualidade do ar. A lei 11.241/2002 do estado de São Paulo, por exemplo, 

estabelece que sempre que houverem condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos 

poluentes atmosféricos ou que forem ultrapassados os padrões de qualidade do ar, a 

autoridade ambiental determinará a suspensão da queima. 

O fim progressivo da queima da palha da cana-de-açúcar está previsto tanto na 

Legislação Federal como na Legislação Estadual de São Paulo. O que diferencia uma da outra 

é que enquanto o Decreto Federal estabelece o fim da queima da cana exclusivamente em 

áreas passíveis de mecanização, a lei do estado de São Paulo impõe a eliminação tanto em 

áreas mecanizáveis como não mecanizáveis, com prazos diferenciados, 2021 e 2031 

respectivamente. Porém, em acordo assinado em 2007 entre o governo de São Paulo e a União 

da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), esses prazos foram reduzidos a partir de um 
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protocolo de cooperação. De acordo com o documento, as queimadas nas áreas mecanizáveis 

deverão ser extintas até 2014 e, no caso das áreas em que não é possível a mecanização, o 

prazo se estenderá até 2017. Como incentivo, as empresas que se adaptarem ao protocolo 

receberão um certificado de adequação ambiental, emitido pelo estado e pela UNICA 

(SANTO & ALMEIDA, 2007).  O fato é que mesmo havendo eliminação parcial das 

queimadas, a herança dos compostos poluidores atmosféricos contidos na fuligem 

permanecerá presente ainda por algum tempo nos recursos naturais contaminados. 

Apesar do 1º Código Florestal Brasileiro (Decreto Federal nº 23.793 de 23/01/1934) 

em seu artigo 22 ter imposto a restrição ao uso de fogo nas matas e outras formas de 

vegetação, essa prática nunca deixou de ser empregada como método de minimização de 

volume de resíduos sólidos, limpeza de terrenos, eliminação de árvores e controle e 

erradicação de pragas, tanto na agricultura quanto em áreas urbanas. Desde a intensificação do 

cultivo da cana pelo incentivo do PROÁLCOOL, a partir de 1975, algumas regiões 

urbanizadas do estado de São Paulo como Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Catanduva 

e Jaú, entre outras, convivem com as queimadas. O surgimento da legislação estadual 

restritiva às queimadas deve-se, sobretudo, à ocorrência de acidentes ao longo das rodovias, 

incômodos ao bem-estar público, pressões cada vez maiores da sociedade civil, efeitos 

estéticos indesejáveis causados pelas fuligens, incêndios descontrolados em matas e 

fragmentos florestais, possibilidade de mecanização progressiva da colheita e desligamentos 

freqüentes nas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. A ocorrência de 

queimadas nas proximidades das faixas de segurança das linhas de transmissão de energia 

pode provocar ionização do ar e com isso ocasionar curtos-circuitos capazes de interromper 

sistemas de grande porte responsáveis pela transmissão da energia gerada nas hidrelétricas. 

Ainda em relação ao estado de São Paulo, a lei 11.241 de 19/09/2002, regulamentada pelo 

Decreto Estadual 47.700 de 11/03/2003, fixou a proibição da queima em 100% dos canaviais 

paulistas mecanizáveis, até o ano de 2021. A partir de 2006 até 2011, 30% da área deve ser 

colhida sem queima. Para as áreas não mecanizáveis, isto é, com declividade superior a 12% 

e/ou menor que 150 hectares, o término da queima ocorrerá até o ano de 2031. Nestas áreas, 

até 2011 pelo menos 10% deve ser colhida sem queima.  

Há atualmente no Brasil cerca de 1.300 colhedoras mecânicas em operação, porém, 

não há consenso entre usineiros e fabricantes dessas máquinas sobre a previsão da eliminação 

das queimadas. A indústria nacional tem aumentado a produção de colhedoras de última 
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geração com as quais, necessariamente, encerrar-se-ão as queimadas muito provavelmente 

antes do prazo legalmente previsto. Entretanto, este fato esbarra no problema da falta de mão-

de-obra qualificada para operar as novas colhedoras, apesar de que algumas usinas já apostam 

em treinamentos e cursos de formação profissional para preparar os trabalhadores. Contudo, 

pesquisas apontam que em relação às perdas econômicas, um valor de cerca de R$14.196,60 

por hectare seriam os benefícios que poderiam ser auferidos com a cessação das queimadas e 

o conseqüente uso otimizado da palha, diminuição do emprego de herbicidas, aumento de 

produtividade da cana, economia de adubação nitrogenada, entre outros (MATTOS; 

MATTOS, 2004). Estudos recentes atestam que o fim das queimadas e o uso em caldeiras dos 

cerca de 50% da palha de cana hoje perdida, representaria uma redução de 36% dos GEE 

(Gases de Efeito Estufa) gerados pelo setor sucroalcooleiro. A evolução da aquisição de mais 

colhedoras mecânicas permite antever que a tendência é de cessar o problema das queimadas. 

Todavia, simultaneamente, requer-se alfabetização e requalificação profissional dos 

cortadores e outros rurícolas, os quais correm risco de serem marginalizados economicamente 

pelo agronegócio da cana (ANDRADE; DINIZ, 2007). 

Como a implantação dos novos canaviais ocorre cerca de 24 meses antes da operação 

da nova usina o processo de licenciamento geralmente não consegue identificar e mitigar os 

impactos antes da operação do empreendimento. São preparados os talhões de mudas, sendo o 

plantio feito com intensiva mecanização, podendo nesta etapa ocorrer a destruição de estradas 

rurais e edificações antigas, supressão de árvores isoladas, eliminação de frutíferas, invasão de 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e problemas de erosão – após as primeiras chuvas é 

comum o surgimento de grande volume de areia junto ao leito dos córregos e nascentes como 

conseqüência da erosão. Preocupante também é que raras são as empresas agrícolas coligadas 

que possuem reserva florestal averbada e que restauram as APP’s. Além disso, é comum o 

não atendimento às normas de gerenciamento de riscos e prevenção e combate a incêndios. 

Instrumentos previstos na Política Nacional de Meio Ambiente, lei n
o 
6938 de 31 de agosto de 

1981, como a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento das atividades 

potencialmente poluidoras, além do monitoramento ambiental, ainda que exigidos legalmente, 

mostram pouca eficácia ante a necessidade de se garantir a qualidade ambiental, e muitas 

vezes não conseguem enquadrar os empreendimentos em um nível adequado de qualidade 

(ANDRADE; DINIZ, 2007).  
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Por outro lado, como alguns impactos podem ser, de fato, positivos ou benéficos ao 

meio ambiente, por se tratar de cultura adensada a cana promove uma conservação eficaz do 

solo. Após ser colhida, a palha é depositada protegendo o solo da erosão, o que contribui para 

o aumento da concentração de matéria orgânica do solo, com reflexos positivos sobre o 

balanço de nutrientes e para a microbiologia pedológica. Estudos indicam que as perdas de 

solo devido ao cultivo da cana no Brasil são da ordem de 12,5 t/ha.ano, sendo bastante 

inferiores às de outras culturas, como soja, algodão, feijão e mamona, dentre outras 

(BERTONI et al, 1972). Além disso, a presença da palha no campo também reduz a 

incidência de energia luminosa sobre o solo, inibindo os processos de fotossíntese e 

germinação de algumas plantas daninhas, presentes no banco de sementes do solo. Outro fato 

importante que se tem observado é que, quando a cana não é queimada há a proliferação nos 

canaviais de roedores silvestres originários de fragmentos florestais, transmissores do 

Hantavírus através da urina, com o risco de contaminação dos cortadores de cana, vindo a 

causar uma síndrome respiratória e cardíaca, a pneumocitose, que pode levar à morte. Além 

disso, quando não há queima é comum o aumento do ataque de cigarrinhas, com perdas 

significativas de produção e também a ocorrência de animais peçonhentos (FERREIRA; 

MAIDA, 2006).   

Quanto à utilização de agrotóxicos, a cana-de-açúcar, em razão de sua robustez e 

adaptação às condições edafoclimáticas em que é cultivada no Brasil, requer uma menor 

quantidade de aplicações em relação a outras culturas de produção extensiva. Os herbicidas 

são o grupo mais utilizado, sendo o consumo de inseticidas relativamente baixo e o de 

fungicidas quase nulo. Além disso, muitos produtores já fazem o controle biológico em escala 

comercial, utilizando inimigos naturais para combater as pragas, reduzindo o uso de produtos 

químicos. A prática de cultivo orgânico também vem ganhando espaço em virtude do 

crescimento do mercado orgânico tanto no Brasil como no exterior (ANDRADE; DINIZ, 

2007). Mas, de qualquer maneira, resíduos tóxicos destes produtos vêm contaminar 

principalmente o solo e as águas, subterrâneas e superficiais.  

A utilização do etanol, ao contrário do petróleo que por tratar-se de combustível fóssil 

promove grande emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, apresenta o balanço de 

carbono praticamente igual a zero, uma vez que suas emissões são compensadas pelo 

crescimento das plantações de cana-de-açúcar, que absorvem gás carbônico (CO2) no 

processo de fotossíntese. Além disso, o etanol brasileiro é considerado de baixa toxicidade e 
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obedece a rigorosas especificações técnicas e padrões internacionais. Porém, por outro lado, 

por tratar-se de cultura intensiva, os canaviais exigem a aplicação de fertilizantes à base de 

Nitrogênio, como o Nitrato de Amônio. O fato é que essa aplicação é extremamente 

ineficiente, sendo somente cerca de 30% do Nitrogênio absorvido pela cana. O restante acaba 

se espalhando para o solo, água e ar. Vários estudos realizados no estado de São Paulo – 

maior produtor de cana-de-açúcar do mundo – já constataram que as águas arrastam 

nitrogênio fertilizante dos canaviais até córregos, rios e represas, onde ele degrada o ambiente 

aquático e as matas ciliares. Contudo, ao avaliar a concentração deste elemento nas águas de 

determinadas represas da região, cientistas perceberam que somente o transporte pela água 

não explicaria toda a quantidade de nitrogênio encontrada. De acordo com o químico 

ambiental Arnaldo Cardoso, do Instituto de Química da UNESP (Universidade Estadual 

Paulista), campus Araraquara, há indícios de que esse nitrogênio em excesso venha da própria 

atmosfera, na forma de uma poeira microscópica de Nitrato de Amônio. Segundo o 

pesquisador, é como se fosse uma “chuva seca” de fertilizantes que se forma no ar a partir de 

gases emitidos pela queima da folhagem da cana feita antes da colheita. O nitrogênio é um 

elemento essencial à vida, fazendo parte da constituição do DNA, RNA e proteínas, daí ser 

um dos principais ingredientes dos fertilizantes. Porém, quando este elemento se encontra à 

disposição em excesso, algumas plantas e microorganismos o absorvem de forma rápida 

podendo se proliferar, destruindo o equilíbrio do ecossistema e sua biodiversidade. Nos 

ambientes aquáticos, o efeito é imediato: uma explosão no crescimento de algas, as quais 

liberam toxinas e consomem todo o oxigênio da água –fenômeno natural denominado 

Eutrofização que vem sendo agravado por atividades antrópicas. Dados levantados por equipe 

de cientistas da UNESP mostram que as concentrações da maioria das substâncias, 

principalmente aquelas contendo Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K), aumentam 

durante a queima da palha da cana, que acontece todos os anos entre os meses de maio a 

novembro, época mais seca em que a cana atinge seu maior grau de maturação. As 

concentrações dos óxidos de nitrogênio, por exemplo, dobram neste período, sendo que os 

picos nas suas concentrações coincidem justamente com a frequência das queimadas. Dados 

da pesquisa apontam que a queima de palha da cana de todo o estado de São Paulo emite na 

atmosfera aproximadamente 57 mil toneladas de nitrogênio por ano. A imensa maioria do 

nitrogênio naturalmente presente no ar – cerca de 99%- se apresenta sob a forma do 

inofensivo gás nitrogênio. Bactérias que vivem no solo e na água transformam esse gás em 

óxidos de nitrogênio (NOX), amônia (NH3) e amônio (NH4), todos compostos de nitrogênio 
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ativo que reagem com os seres vivos. Ao mesmo tempo, outro tipo de bactéria, também 

presente no solo e na água, realiza a transformação oposta, devolvendo gás nitrogênio para a 

atmosfera. Os dois comportamentos fechavam um ciclo que permaneceu em equilíbrio até o 

começo do século XX. Porém, desde então, os fertilizantes e os motores a combustão mais que 

dobraram a produção global anual de nitrogênio ativo, consistindo num dos problemas 

ambientais mundiais mais graves atualmente. Os óxidos de nitrogênio gerados participam de 

reações químicas na atmosfera produzindo nitrato de amônio, ácido nítrico – que contribui 

com a chuva ácida – e Ozônio, que na baixa atmosfera faz mal à saúde animal e vegetal 

(UNESPCIÊNCIA, 2010). 

Outro fato relevante é que a monocultura da cana-de-açúcar, ocupando uma grande 

extensão ao longo da costa nordeste do Brasil, localizando-se a poucos metros da margem do 

oceano onde são numerosos os recifes costeiros, promove um intenso fluxo de sedimentos em 

direção ao mar, causado pela crescente erosão das áreas costeiras devido à derrubada da 

Floresta Atlântica para abrir espaço para as plantações de cana, além da exploração da 

madeira. Essa sedimentação e a poluição agrícola originada pelo cultivo da cana são 

apontadas como provavelmente os maiores fatores de degradação de recifes de coral em certas 

áreas (FERREIRA; MAIDA, 2006). 

3.2 Impactos Sócio-econômicos 

No contexto dos impactos causados pela monocultura da cana-de-açúcar no Brasil, 

segundo Assis e Zucarelli (2006) o cultivo de monoculturas em grandes extensões de terra, do 

ponto de vista social, é apontado como provedor de desigualdades no campo, gerando 

impactos sobre a manutenção da agricultura familiar e mudanças no padrão de produção 

agrícola. A expansão da cana-de-açúcar é facilitada por um mercado de terras pouco ordenado 

jurídica e socialmente, o que apresenta reflexos positivos nos custos de produção, mas por 

outro lado, gera a concentração da propriedade fundiária e inviabiliza os usos praticados pela 

agricultura familiar. Assim, como o aumento de produção da agroindústria canavieira está 

relacionado à expansão do cultivo em novas áreas, acarreta uma reconfiguração do espaço 

geográfico e uma pressão sobre os modos de vida e atividades rurais. Dados apontam para a 

prática do arrendamento de terras como principal estratégia utilizada pelo setor 

sucroalcooleiro para a expansão das plantações. Esta prática consiste na base para a ampliação 

dos plantios de cana e desencadeia uma complexa alteração nas maneiras de produção, na 
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disponibilidade de empregos, no fluxo migratório em direção às cidades, na oferta de 

alimentos e na possibilidade de demarcações destinadas às reservas indígenas e ao 

aproveitamento de áreas improdutivas que poderiam ser utilizadas pela reforma agrária, mas 

que são, antes disso, arrendadas pelas usinas passando a ser consideradas produtivas.  

Um fato que chama bastante atenção é a expansão do plantio da cana para áreas antes 

voltadas à pecuária. A região do Triângulo Mineiro, por exemplo, berço da pecuária mineira, 

assiste atualmente ao avanço dos canaviais sobre a produção de leite, carne e couro, com as 

usinas já dominando grandes extensões de terra. Também nas mesorregiões Leste e Sudoeste 

do Mato Grosso do Sul já é evidente a alternância na paisagem de fazendas de gado e 

extensos canaviais. Na região do Oeste Paulista a situação também é bastante similar, sendo 

possível visualizar um avanço da cultura da cana sobre a pecuária. Nesta região, de acordo 

com dados do IBGE (2005), o efetivo bovino sofreu uma queda de 326 mil cabeças de gado 

no período entre os anos de 2003-2005. Além disso, o número de vacas ordenhadas 

apresentou redução de 12,3%, resultando numa diminuição de mais de 34 milhões de litros de 

leite neste mesmo intervalo. Portanto, em virtude do adensamento da plantação canavieira, 

sobretudo, no Centro-Sul do país, tem havido um deslocamento do rebanho bovino 

principalmente para os estados da Região Norte, que apresentou nos últimos anos um 

incremento superior à média nacional. Dessa forma também a pecuária, na busca de seu 

espaço, tem avançado sobre ecossistemas do Cerrado e Amazônia, agravando os níveis de 

desmatamento nessas regiões. Porém, não é só o gado que tem sido obrigado a se deslocar 

devido à expansão da cana no Brasil, mas também as culturas de soja e milho do sudoeste e 

leste do Mato Grosso do Sul. Além disso, como na maioria das vezes não há uma absorção 

dos trabalhadores outrora empregados e as atividades da agroindústria canavieira demandam 

novos profissionais, ocorre um fluxo de trabalhadores migrantes e um aumento do 

desemprego para as populações locais, que se vêem obrigadas a se deslocar para as cidades. A 

monocultura da cana gera também conflitos com a “vizinhança”, uma vez que acaba por 

encarecer e por muitas vezes inviabilizar os cultivos de hortaliças e frutíferas por pequenos 

agricultores e assentados, inclusive, por estes serem forçados a utilizar uma série de 

agrotóxicos para combater as pragas que migram dos canaviais e se espalham na região do 

entorno. Dessa forma, a expansão da cana tem sido uma ameaça também à produção de 

alimentos para subsistência de famílias rurais e, em relação às reservas indígenas, ao processo 

de demarcação de seus territórios. Algumas aldeias inclusive já se encontram absolutamente 

cercadas por canaviais, principalmente no Mato Grosso do Sul- estado que concentra a maior 
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parte dos conflitos decorrentes da violação de direitos territoriais indígenas- e lideranças 

temem o agravamento da situação, uma vez que na visão dos indígenas os plantios já estão 

incidindo sobre um território ancestral que extrapola os limites demarcados pela reserva. 

Conflitos também ocorrem em relação às ações de resistência pela posse, uso e propriedade 

do território- tensão que é agravada pela questão da expansão dos territórios das usinas 

(ASSIS; ZUCARELLI, 2006). 

De acordo com Scopinho (2000), a reestruturação produtiva do setor sucroalcooleiro 

nas últimas décadas visa desenvolver um aparato gerencial capaz de criar condições para a 

introdução de novas tecnologias, racionalizar o uso da força de trabalho e incrementar a 

produtividade da mão-de-obra. Porém, tem determinado uma nova realidade aos 

trabalhadores, agravando suas condições de trabalho, gerando aumento nas taxas de 

desemprego e exigências por maior produtividade no corte da cana. Dessa forma, a 

mecanização tem agravado os níveis de exploração e desemprego na agroindústria canavieira 

e se transformado em um sério problema social. Gonçalves (2005) afirma que a partir dessas 

mudanças, ocorre uma reconfiguração nas atividades do setor e o emprego da mão-de-obra 

passa a abranger as fases de produção de mudas, plantio, combate às formigas, conservação 

de carreadores, operação de máquinas, retirada de sobras e colheita manual – esta última 

sendo responsável por mais de 60% do contingente de trabalhadores. A forma de remuneração 

para a fase da colheita é baseada no regime de produtividade do trabalhador, podendo o 

rendimento mensal fixo ser acrescido em virtude de um melhor desempenho no corte da cana. 

Porém, o fato de os cortadores não deterem o controle sobre a quantidade de cana cortada 

impossibilita a mensuração do valor a ser recebido, deixando-os a mercê de uma 

quantificação feita pela própria usina. Assis e Zucarelli (2007) em seu trabalho de campo 

obtiveram inúmeras denúncias de que alguns fiscais encarregados de pesar a cana são 

orientados pelas usinas a contabilizarem um volume menor do que a real produção extraída 

por cada trabalhador.  

A constante pressão por aumento da produtividade tem acarretado graves problemas à 

saúde dos trabalhadores, inclusive com alguns casos de morte. De acordo com Alves (2002) a 

produção média dos trabalhadores da região de Ribeirão Preto, por exemplo, em 2006 chegou 

a atingir 12 toneladas/dia, enquanto que na década de 1980 era em torno de 6 toneladas/dia. O 

excesso e as más condições de trabalho são, por muitas vezes, tratados de maneira criminosa 

por algumas usinas que inibem a demanda por atendimento médico, impondo aos funcionários 
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da lavoura o controle de ausências e consultas médicas e a aplicação de penalidades àqueles 

que procuram atendimento sem serem portadores de doenças impeditivas de trabalho. Para 

Scopinho (2000) isso representa uma maneira de forçar o trabalhador a procurar os serviços 

de saúde somente quando atinge o seu limite. Esses fatos mostram a dicotomia interna da 

indústria sucroalcooleira que de um lado emprega a mais moderna tecnologia de produção, 

mas por outro sujeita seus trabalhadores muitas vezes a condições degradantes.   

Nas regiões do Triângulo Mineiro e Oeste Paulista é comum a contratação de mão-de-

obra por intermédio dos chamados “gatos”, que são funcionários das usinas que recrutam 

trabalhadores principalmente do Nordeste e Vale do Jequitinhonha (MG) para atuarem nas 

lavouras, não raro lhes ofertando benefícios que nunca vêm a ser honrados. “O gato é o pior que 

existe. Geralmente ganha por produtividade, daí selecionam só os que produzem muito. Ele ganha na produção e 

por isso exige que o trabalhador produza mais, vai até o limite de não agüentar. [...] Ele recolhe as carteiras de 

trabalho e repassa para a usina e isso deixa o trabalhador refém” – afirma representante do Sindicato dos 

Empregados Rurais de Andradina/SP, 26/11/2006 (ASSIS; ZUCARELLI, 2007).   

Já no Mato Grosso do Sul o corte da cana é realizado por trabalhadores que migram da 

região do Vale do Jequitinhonha (MG) e por índios que se deslocam das reservas para 

viverem em alojamentos no interior dos canaviais.  O papel de intermediário na contratação 

dos indígenas é desempenhado por um membro da tribo denominado “cabeçante”, que recruta 

aqueles mais fortes e jovens, por vezes até fraudando documentos de menores de idade para 

driblar a fiscalização trabalhista. Quando partem para o trabalho nos canaviais, recebem vale-

compras de adiantamento para a aquisição de alimentos para suas famílias enquanto eles 

permanecem no corte da cana.  Todavia, esses vales só podem ser trocados em locais pré-

estabelecidos pelo cabeçante, onde os preços geralmente ultrapassam a média de mercado. 

Dessa forma, ocorre comumente o endividamento desses trabalhadores. Além disso, muitas 

vezes eles têm sua força de trabalho remunerada com comida e alojamento, além de bebidas 

alcoólicas. Na visão das lideranças indígenas tudo isso representa um grave problema, uma 

vez que provoca a desagregação cultural da aldeia e dos laços familiares e inviabiliza os 

cultivos alimentares no interior da aldeia, deixando-os inclusive reféns da compra de 

mantimentos. Há relatos inclusive que apontam para a precariedade dos alojamentos e maus 

tratos sofridos pelos trabalhadores no interior dos alojamentos. Superlotação, péssimas 

condições de higiene, má qualidade de alimentação, ausência de privacidade, encarceramento 

nos canaviais, distanciamento das cidades e espancamentos são situações que colocam os 
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trabalhadores em situação vulnerável, distanciando-os das redes de proteção social tais como 

sindicatos, delegacias do trabalho e outros movimentos sociais (ASSIS; ZUCARELLI, 2007).  

Por outro lado, usinas com gestão mais moderna, sobretudo aquelas com pretensão de 

participar do mercado internacional, de uns anos para cá têm buscado cuidar melhor das 

condições de trabalho, inclusive introduzindo programas especiais para educação, alimentação 

e preparação física dos empregados, de modo a evitar prejuízos causados por doenças, greves 

e processos judiciais que poderiam gerar quedas na produção e comprometer a imagem 

corporativa da empresa no exterior. Porém, estudos recentes apontam que a introdução de 

inovações tecnológicas não tem sido suficiente para sanar as condições penosas e insalubres a 

que são submetidos os trabalhadores do corte da cana, nem tampouco reduzido o número de 

queimadas nos canaviais, uma vez que o rendimento das colheitadeiras chega a ser até 30% 

maior no corte da cana queimada (ALVES, 2006). 

Outro impacto da agroindústria canavieira é sobre a infraestrutura urbana. O fluxo de 

trabalhadores atraídos por esses empreendimentos tem alterado toda a dinâmica da região das 

usinas ao aumentar a demanda por serviços públicos tais como saúde, educação, segurança, 

saneamento básico, habitação, abastecimento de água, entre outros, exigindo dos moradores 

um rearranjo na sua rotina, e dos governos municipais maiores investimentos nessas áreas. 

Nos pequenos e médios municípios canavieiros a população associa a instalação das usinas à 

piora na qualidade dos serviços públicos, bem como ao aumento da criminalidade e 

prostituição. Ocorre também o inchaço das áreas de periferia, uma vez que muitos 

trabalhadores migrantes optam por não retornarem às suas cidades de origem, o que é ainda 

agravado com a posterior vinda e acomodação de suas famílias. Porém, como no período de 

entressafra o contingente de mão-de-obra empregada é reduzido, muitos trabalhadores 

permanecem desempregados até o início da próxima safra. O período de safra foi apontado 

como sendo o momento de maior pressão sobre a infraestrutura local, havendo aumento no 

número de atendimentos em hospitais, no volume de lixo gerado e no gasto de água, entre 

outros fatores.  A deterioração das rodovias e estradas rurais é outro problema associado à 

atuação da agroindústria canavieira. O fluxo intenso de caminhões com peso excessivo 

arruina a malha asfáltica e as vias que fazem ligação entre as comunidades rurais nas 

proximidades das usinas. Um outro fator negativo é que nas áreas de novos plantios o preparo 

da terra é seguido da derrubada de árvores, que muitas vezes são enterradas para obscurecer e 

dificultar a fiscalização dos órgãos ambientais. Além disso, é comum áreas de reserva legal 
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ficarem ilhadas em meio aos canaviais podendo muitas vezes, inclusive, serem atingidas pelas 

queimadas (ASSIS; ZUCARELLI, 2007). 
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4. A EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO 

BRASIL 

 Visando atender ao aumento na demanda por etanol, o setor sucroalcooleiro deverá até 

o ano de 2014 expandir a área plantada com cana-de-açúcar dos atuais 7,7 milhões (safra 

2008/2009) para 9,1 milhões de hectares. Essa expansão deverá ocorrer principalmente em 

áreas tradicionalmente ocupadas pela pecuária extensiva, como Oeste de São Paulo, Goiás, 

Triângulo Mineiro, Paraná e Mato Grosso do Sul (ALBINO, 2006).  

O fato é que a expansão da produção de etanol requer o avanço da cultura da cana para 

novas áreas, e isso pode vir a acarretar uma concorrência com as áreas de preservação 

ambiental e com outras culturas alimentares. Isto, a médio e longo prazo, poderá afetar o 

preço das commodities agrícolas – termo de origem inglesa usado nas transações comerciais, 

que significa basicamente “produto cotado internacionalmente e cujo valor é definido a partir 

de condições definidas pelo mercado”, como o petróleo e a soja, por exemplo (AMBIENTE 

BRASIL, 2009). Este fato já é observado nos Estados Unidos onde o milho, principal matéria-

prima utilizada para a produção de etanol daquele país, vem apresentando aumentos de preço. 

Entre setembro de 2006 e janeiro de 2007 o produto teve um aumento de 61%. Quanto à 

substituição das áreas, as projeções apontam que culturas como a soja e o algodão terão queda 

na superfície plantada (UN-ENERGY, 2007). No caso do Brasil, com a transformação 

progressiva do álcool em commodity, assiste-se a um elevado número de aquisições, 

alterações de participações acionárias, entrada de capital estrangeiro e fusões (ANDRADE; 

DINIZ, 2007). 

Estima-se que exista no país pelo menos cerca de 12% de áreas aptas para a expansão 

da cultura da cana-de-açúcar. Enquanto a UNICA e o Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) argumentam que as áreas potenciais para o plantio da cana não 

comprometem o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) evidencia os riscos 

ambientais decorrentes de um crescimento desordenado, apontando uma possível 

concorrência entre as áreas aptas para o plantio e as áreas consideradas importantes para a 

conservação ambiental. Além disso, representantes do MMA advertem que caso estas áreas 

aptas existam, provavelmente estejam fragmentadas aleatoriamente, não atendendo às 

exigências de extensões territoriais para empreendimentos integrados, como é o caso da cana-

de-açúcar. O MMA ressalta também que a expansão da cultura para as áreas de pastagens 
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também tem um impacto ambiental negativo, até maior do que se fosse estendida para as 

áreas florestais. Isto porque, apesar dos problemas apontados com a expansão da cana-de-

açúcar para as áreas florestais, estas possuem um grau de preservação maior do que as aquelas 

já degradadas (DUFEY et al, 2007). 

Estudos apontam que a região do Cerrado brasileiro deverá ser o bioma mais 

impactado pela expansão da plantação de cana-de-açúcar nos próximos anos. O estudo 

conclui que dos 2 milhões de quilômetros quadrados do Cerrado, 19,7% são considerados de 

extrema importância biológica e 70% correspondem a áreas onde a cana encontra condições 

ideais de cultivo. Considerando critérios como espécies ameaçadas de extinção, vegetação 

nativa e nascentes ainda não protegidas por Unidades de Conservação, das 294 regiões 

identificadas no cerrado 166 seriam de extrema importância biológica (INSTITUTO 

CIÊNCIA HOJE, 2007). 

Na figura 2 apresentada a seguir são identificadas as áreas apontadas com potencial 

para a produção de cana-de-açúcar e as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

e de importância extremamente alta para o bioma brasileiro. Observam-se áreas comuns a 

ambos os propósitos, o que reforça as preocupações com os riscos da expansão desordenada 

do setor sucro-alcooleiro particularmente na região do Cerrado. As regiões mais afetadas 

seriam: o Triângulo Mineiro, todo o estado de Goiás, o entorno do Pantanal, no Mato Grosso 

do Sul, as cabeceiras dos rios Xingu e Araguaia, na porção oeste do Mato Grosso, o sul do 

Piauí e do Maranhão e o norte de Tocantins. 
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Legenda: Áreas potenciais para a expansão da cana-de-açúcar no Brasil – área rosa 

  Áreas prioritárias para Preservação da Biodiversidade – área verde 

 

(Fonte: Conservação Internacional, 2007 apud Instituto Ciência Hoje/2007). 

 

Figura 2: Avanço da plantação de cana-de-açúcar no Brasil 

 

No Brasil, as preocupações com o avanço das plantações de cana-de-açúcar para as 

áreas de cultivo agrícola se concentram, sobretudo, nas possibilidades de perda de espaço de 

culturas como a soja e o milho, especialmente nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná 

e Minas Gerais. Estudos realizados para o estado de São Paulo, a partir de dados fornecidos 

pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), apontam que o crescimento da plantação da cana 

já levou a uma retração nas plantações de arroz (10%), milho (11%), feijão (13%), batata 

(14%) e algodão (40%) neste estado (SOUZA, 2007). 
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5. ALTERNATIVAS PARA MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS GERADOS PELA 

AGROINDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Na tentativa de minimizar os danos ambientais provocados pelo cultivo da cana-de-

açúcar, a legislação ambiental já prevê o fim das queimadas nos canaviais. Com isso, além da 

redução das emissões de poluentes para a atmosfera e do afugentamento de animais e perda de 

microorganismos do solo, reduz-se também o volume de água utilizada para lavagem da cana 

nas usinas.  

Além disso, a realização do zoneamento agroecológico da cana veio para indicar áreas 

potenciais para expansão dessa cultura, implementando uma política de ordenamento do uso 

do solo e possibilitando um planejamento para o uso sustentável do território brasileiro. Essa 

medida, com o suporte de fiscalização efetiva e monitoramento poderá contribuir para evitar o 

desmatamento de novas áreas.  

Com o aproveitamento dos subprodutos gerados a partir do processamento da cana-de-

açúcar pode-se também, além de reduzir os custos de produção, contribuir para a minimização 

dos impactos negativos no meio ambiente. A introdução do controle biológico de pragas em 

escala comercial, por exemplo, reduz a necessidade de aplicação de herbicidas e outros 

defensivos agrícolas. A aplicação nas lavouras da torta de filtro rico em Fósforo (P) como 

adubo orgânico e do vinhoto, rico em potássio (K) e nutrientes, como fertilizante biológico, 

minimiza a degradação dos ecossistemas terrestre e aquático. Uma alternativa também é a 

biodigestão do vinhoto, resultando na produção de biogás, que pode também ser introduzido 

na cadeia produtiva.  

Além disso, o bagaço resultante do processamento da cana-de-açúcar pode ser 

utilizado para produção de bioeletricidade, a ser utilizada pela própria usina e comercializada 

para o sistema nacional de energia elétrica. Pode também servir como matéria-prima na 

produção de etanol – método conhecido como etanol celulósico, que utiliza enzimas ou ácidos 

para decompor moléculas de celulose em outras menores de açúcar. A partir daí, é integrado 

ao ciclo normal de produção de etanol pela fermentação do açúcar por leveduras. Também 

estão em curso pesquisas para o aproveitamento do bagaço pela indústria moveleira e para a 

fabricação de ração animal. Outra técnica disponível para seu aproveitamento e também da 

palha da cana é a gaseificação, processo no qual o material vegetal é queimado, na ausência 
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de oxigênio, para produzir o gás de síntese, que pode ser transformado em combustíveis e 

outros produtos químicos. Além disso, a palha da cana também poderá ser totalmente usada 

como combustível, quando a colheita mecanizada estiver plenamente implantada. Por 

enquanto, parte dela é depositada sobre a superfície do solo após a queima e colheita da cana, 

para manter o teor de matéria orgânica e a umidade do solo, protegendo-o contra erosão.  

Visando aumentar a produtividade e a resistência das culturas quanto a pragas, 

técnicas de melhoramento genético vêm sendo desenvolvidas na busca de variedades 

transgênicas de cana-de-açúcar, o que reduziria a necessidade do avanço dos canaviais para 

novas áreas. Aliás, o Brasil poderá dentro de cinco anos levar ao mercado a primeira 

variedade transgênica de cana-de-açúcar do mundo, ainda em fase de testes e aguardando 

liberação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Segundo informações 

do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), ela terá como característica a resistência à praga 

da broca da cana. Nesse caso, o ganho de produtividade pode chegar a 25%. Posteriormente, 

deverá ser lançada uma variedade resistente a herbicidas ou que reúna esses dois benefícios - 

resistência a pragas e a herbicidas. O CTC já desenvolve também uma variedade de cana com 

tolerância à seca e uma com maior teor de açúcar.  
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6. ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO (ZAE) DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

 

O Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar surgiu a partir da necessidade 

estratégica de se avaliar, indicar e localizar o potencial das terras para expansão da produção 

da cultura da cana em regime de sequeiro (sem irrigação plena) destinada à produção de 

etanol e açúcar como base para o planejamento do uso sustentável das terras, em harmonia 

com a biodiversidade. Seu principal objetivo é fornecer subsídios técnicos para a formulação 

de políticas públicas visando o ordenamento da expansão e a produção sustentável de cana no 

território brasileiro.  

Enseja promover impactos relevantes, tais como: o ordenamento da produção evitando 

expansão em áreas com cobertura vegetal nativa; produção de biocombustíveis de forma 

sustentável e ecologicamente limpa; co-geração de energia elétrica diminuindo a dependência 

de combustíveis fósseis e gerando créditos de carbono; conservação do solo e da água através 

de técnicas conservacionistas e diminuição da emissão de gases de efeito estufa pela 

substituição progressiva da queimada pela colheita mecânica. Em relação aos impactos 

econômico-sociais, espera-se que o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de etanol se 

utilize do emprego de energias limpas com o aproveitamento de créditos de carbono e outros 

mecanismos nacionais e internacionais que permitam atrair investimentos nas regiões destes 

empreendimentos. Além disso, que haja: aumento da ocupação permanente da mão-de-obra 

local com a substituição da colheita manual pela mecânica; geração de renda ao longo do ano 

durante o ciclo da cultura promovendo estabilidade econômica e otimização do uso da mão-

de-obra; organização dos fornecedores de cana em cooperativas visando a colheita mecânica; 

indução tecnológica na produção e na colheita da cana-de-açúcar; qualificação dos 

trabalhadores do setor face à tecnificação progressiva do cultivo, significando ação pública e 

privada em educação e treinamentos especializados; investimentos em complexos 

agroindustriais, demandando melhorias em infraestrutura local como logística, transporte, 

energia e suporte técnico (EMBRAPA, 2009). 

A avaliação do potencial das terras para a produção dessa cultura teve como base as 

características físicas, químicas e mineralógicas dos solos, expressos espacialmente em 

levantamentos e em estudos sobre risco climático relacionados aos requerimentos da cultura 

como precipitação, temperatura, ocorrência de geadas e veranicos. 
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Os principais indicadores considerados na elaboração do ZAE foram a vulnerabilidade 

das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola sustentável e a legislação 

ambiental vigente. Adicionalmente, foram excluídas as terras com declividade superior a 

12%, observando-se a premissa da colheita mecânica e sem queima para as áreas de expansão; 

as áreas com cobertura vegetal nativa; os biomas Amazônia e Pantanal; as áreas de proteção 

ambiental (APA’s); as terras indígenas; remanescentes florestais; dunas; mangues; escarpas e 

afloramentos de rocha; reflorestamentos; áreas urbanas e de mineração. 

As áreas indicadas para a expansão da cana no Brasil compreendem aquelas 

atualmente em produção agrícola intensiva, produção agrícola semi-intensiva, lavouras 

especiais (perenes, anuais) e pastagens. Essas áreas foram classificadas em três classes de 

potencial (alto, médio e baixo) discriminadas ainda por tipo de uso atual predominante: 

agropecuária, agricultura ou pastagem, com base no mapeamento dos remanescentes florestais 

em 2002, realizado pelo Probio-MMA. 

As estimativas obtidas demonstram que o país dispõe de cerca de 64,7 milhões de ha 

de áreas aptas à expansão do cultivo com cana-de-açúcar, nos quais 19,3 milhões foram 

considerados com alto potencial produtivo, 41,2 milhões como médio e 4,3 milhões como de 

baixo potencial para o cultivo.  

Portanto, de acordo com o ZAE da cana, o país não necessitaria incorporar áreas novas 

e com cobertura nativa ao processo produtivo, podendo ainda expandir a área de cultivo com 

cana-de-açúcar sem afetar diretamente as terras utilizadas para a produção de alimentos. 

Porém, como foi dito, o zoneamento indicou áreas potenciais para expansão da cana-de-

açúcar, mas que estão atualmente ocupadas por alguma outra cultura agrícola ou pela pecuária 

e que, abrindo espaço para a expansão da cana, teriam que se deslocar para outro território. 

Dessa forma, mesmo que indiretamente, todos os biomas brasileiros poderiam ainda estar 

ameaçados. 

A figura 3 mostra o resultado do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar no 

Brasil, indicando as áreas aptas à expansão dessa cultura: 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

Figura 3: Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar no Brasil 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

Figura 4: ZAE da Cana-de-açúcar – Áreas Aptas ao Cultivo da Cana no Brasil 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

 

Figura 5: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil- Usos da terra 
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Fonte : EMBRAPA, 2009 

Figura 6: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil – Áreas aptas por Classe de Aptidão 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

 

 Figura 7: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil – Região Sudeste 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

Figura 8: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil – Estado de São Paulo (maior pólo mundial 

de produção de cana-de-açúcar) 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

Figura 9: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil – Estado de Minas Gerais 
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fonte: EMBRAPA, 2009 

Figura 10: ZAE da cana-de-açúcar no Brasil – Usinas Sucroalcooleiras 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa de aumento na demanda por etanol tanto por parte do mercado interno, 

pela expansão da frota de veículos bicombustíveis no mercado, como também pelo externo, 

devido à adequação às exigências do Protocolo de Kyoto, tem sido o argumento central para a 

ampliação das áreas de plantio de cana-de-açúcar no Brasil.  

  A expansão dos biocombustíveis no Brasil traz grandes oportunidades e desafios, 

ambientais e sociais. Nosso país possui o maior e mais bem sucedido programa de 

substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Os equipamentos 

empregados nas usinas e destilarias assim como as máquinas usadas nas colheitas são 

desenvolvidas e produzidas aqui mesmo no país. Temos também a maior frota de automóveis 

flex. Tudo isso faz da pesquisa e produção do biocombustível brasileiro uma referência 

mundial. A possibilidade de aumento da participação de fontes renováveis na matriz 

energética brasileira é positiva do ponto de vista ambiental, mas uma série de fatores deve ser 

considerada para que os benefícios potenciais sejam alcançados, entre eles a eficiência 

energética e a redução das emissões atmosféricas e efluentes líquidos. Entretanto, não são 

apenas os impactos ambientais que preocupam, pois a produção do álcool baseada na 

monocultura da cana-de-açúcar tem provocado uma reorganização do espaço, expulsando o 

pequeno produtor do campo, acirrando os conflitos por terra, explorando mão-de-obra 

indígena, entre outros fatores. A expansão dos plantios de cana nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste, por exemplo, tem alterado toda a dinâmica territorial, provocando novos 

desmatamentos, diminuindo a oferta de gêneros alimentícios, inviabilizando a permanência de 

pequenos agricultores no campo, bem como travando o avanço do programa brasileiro de 

reforma agrária.   

Portanto, a cultura da cana-de-açúcar voltada, sobretudo, à produção de etanol apesar 

de encontrar-se num cenário com vários projetos de desenvolvimento em andamento, 

apresenta-se tanto como uma oportunidade quanto como também uma ameaça, pois é preciso 

considerar que o processo de produção do etanol a partir da cana-de-açúcar incluindo a 

monocultura canavieira, ainda envolve grandes impactos socioambientais, positivos e 

negativos, direta ou indiretamente associados ao plantio, colheita e a toda a logística do setor. 

Porém, com a inclusão do zoneamento agroecológico da cana como determinante das áreas 

para onde a cultura pode expandir sem causar maiores danos aos biomas brasileiros, há de 
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ocorrer uma redução nos impactos ao meio ambiente pelo desmatamento, além da proteção de 

áreas de preservação ambiental. 

Contudo, a partir de planejamento sustentável, ocupação criteriosa do solo agrícola e 

emprego de técnicas de conservação ambiental, de acordo com cada cultura e região, podem-

se reduzir muito os impactos ambientais gerados, assegurando proteção aos recursos 

ambientais e atendimento aos padrões de qualidade.  

Além disso, por outro lado, havendo uma efetiva conscientização ecológica partindo 

tanto das ações governamentais como, sobretudo, da própria população poderia haver uma 

redução no consumo de combustíveis e na demanda por etanol, consequentemente 

minimizando a necessidade de expansão da cultura da cana e seus impactos no meio 

ambiente, principalmente a partir de investimentos numa rede coletiva de transportes públicos 

de melhor qualidade, substituição em determinados casos do modal rodoviário pelo 

ferroviário e hidroviário, entre outras alternativas.  
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