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Resumo 
 
 
O sector sucroalcooleiro do Brasil é caracterizado nos seus diversos componentes. 

Sobre a fileira da cana-de-açúcar é dada uma perspectiva histórica, da sua introdução 

no Brasil e da regulamentação do sector. São revistos os processos tecnológicos na 

produção e no processamento de cana-de-açúcar, açúcar e etanol, e de que forma 

são aproveitados os subprodutos na produção de energia. Os mercados de açúcar e 

etanol são examinados, tanto a nível da realidade brasileira como a nível mundial, 

mostrando quem são os maiores produtores e consumidores destes produtos e qual o 

seu circuito de comercialização. A importância deste sector para o total do 

agronegócio no Brasil é realçada bem como a questão do etanol como uma nova 

commodity e as suas respectivas implicações. A regulação e as formas de 

regulamentação e de funcionamento dos mercados são matérias discutidas, 

enfatizando-se as políticas europeias e norte-americanas, mencionando-se ainda o 

exemplo do Brasil na intervenção na regulação do sector sucroalcooleiro. Discute-se a 

temática “bioenergia e segurança alimentar no Brasil”, tendo em consideração as 

diversas definições de segurança alimentar, quais as dimensões de maior importância, 

a importância do sector sucroalcooleiro nesta óptica e o exemplo do país no 

desenvolvimento do sector. 

 

Palavras-chave: açúcar, álcool, regulação, bioenergia, segurança alimentar. 
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Abstract 
 

The sugar sector in Brazil is characterized in its various components. On the supply 

chain of sugar cane is given a historical perspective, its introduction in Brazil and 

regulation of the sector. The technological processes in the processing industry of 

sugar cane, sugar and ethanol are reviewed, and how the by products are utilized in 

energy production. The markets for sugar and ethanol are studied, worldwide and 

specifically in Brazil, identifying the largest producers and consumers and looking at 

the commercialization circuit. The importance of this sector to the total of Brazilian’s 

agribusiness sector is highlighted and the new ethanol development regarding the 

creation of a new commodity and its respective implications. The regulation and forms 

of regulamentation towards market functioning are discussed, with emphasis on the 

European and North American systems. The example of Brazil's intervention in 

regulating the ethanol sector is one relevant contribution. It is also discussed the 

"bioenergy and food security dilemma in Brazil”, taking into account the various 

concerns about food security and sustainable development. 

 

Keywords: sugar, ethanol, regulation, bioenergy, food security. 
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Extended abstract  
 

The sugar sector in Brazil is characterized in its various components, from the 

production side to the market’s evolution. On the supply chain of sugar cane is given a 

historical perspective of its introduction in Brazil, most likely by the Portuguese from 

Africa, around five hundred years ago. It is given also the chronological evolution of the 

regulation of the sector, since it was strongly controlled by the government until 

recently where there is no intervention by the State. The production and processing of 

sugar cane, producing sugar and ethanol are explained in each step, from the field to 

the storage of both sugar and ethanol. It is also mentioned how and in what way are 

the by-products of this industry used in energy production and fertilizing purposes. The 

markets evolution, worldwide and in Brazil are studied. It is clear that the great world 

producers are not the largest consumers, and the processing of sugar cane in Brazil 

aims the export markets. Concerning ethanol it’s presented the Brazilian production of 

hydrated and anhydrous alcohol from the agricultural year 90/91 to 2007/08. The 

commercialization circuit is shown for ethanol and sugar, emphasizing ethanol markets, 

in Brazil. The importance of this sector to the total agribusiness in Brazil is highlighted. 

by means of the gains on the total Gross National Product (GNP) and by the growth of 

the GNP of agribusiness from 1995 to 2007, as well as the evolution of the exports in 

the past eight years. In this way it is pertinent to explore data showing the fluctuation of 

both sugar and ethanol prices to consumers, which are somehow determined by the 

seasonality of the production. Ethanol as a new commodity is in discussion and most 

importantly what has to be done to make it a reality. The regulation subject and the 

distinction between regulation and regulamentation are well presented. Different forms 

of regulation and functioning of markets are discussed (with emphasis on the European 

and North American examples). It is also mentioned the example of Brazil's 

intervention in regulating the ethanol sector by the CONSECANA payment model to the 

producers. The subject "bioenergy and food security in Brazil” is discussed, taking into 

account the various definitions of food security and the respective implications for 

bioenergy production. Food security is described in its four main components, such as 

availability, access, stability and use. It’s also referred the importance of the sugar 

ethanol sector to this matter and the example of the country in developing the sector. 

 
 
 
 
 



v 
 

Índice 

 
I – Introdução .................................................................................................................. 1 

 
II – Objectivos ................................................................................................................. 2 

 
1. A fileira da cana-de-açúcar: ................................................................................. 3 

1.1 Perspectiva histórica ............................................................................................. 3 

1.1.1 Açúcar no Brasil ..................................................................................................... 3 

1.1.2 Regulamentação do sector sucroalcooleiro ........................................................... 5 

 
1.2 Caracterização do sector de cana-de-açúcar ..................................................... 16 

1.2.1 Evolução tecnológica da produção ...................................................................... 17 

1.2.2 Transporte da cana-de-açúcar ............................................................................ 18 

1.2.3 Etapas comuns de processamento da cana-de-açúcar para obtenção de açúcar 

e de álcool .................................................................................................................... 19 

1.2.4 Tecnologia de produção de açúcar ..................................................................... 24 

1.2.5 Tecnologia de produção de etanol ...................................................................... 27 

1.2.6 Circuito de comercialização do açúcar e do álcool .............................................. 31 

1.2.7 Aproveitamento dos subprodutos e produção de energia ................................... 32 

 
1.3 Mercado de Açúcar e Etanol .............................................................................. 33 

1.3.1 Mercado de açúcar .............................................................................................. 34 

1.3.2 Consumo de açúcar ............................................................................................. 35 

1.3.3 Mercado de etanol ............................................................................................... 36 

 
1.4 A importância do sector no agronegócio do Brasil ............................................. 38 

 
1.5 O etanol como commodity .................................................................................. 46 

 
2 Mercados e lógicas do agronegócio para a bioenergia ..................................... 57 

2.1 A regulação e o funcionamento dos mercados nacionais e internacionais .... 57 

2.1.1 Formas de regulação ........................................................................................... 57 

2.1.2 Politica europeia sectorial .................................................................................... 59 



vi 
 

2.1.3 Politica sectorial norte-americana ........................................................................ 68 

 
2.2 O exemplo da intervenção na regulação do mercado sucroalcooleiro .......... 72 

 
3 Bioenergia e segurança alimentar no Brasil ...................................................... 77 

3.1 Definição de segurança alimentar .................................................................. 77 

 
3.2 Quais as dimensões de maior importância .................................................... 77 

 
3.2.1 A nível global .................................................................................................. 77 

3.2.2 Realidade brasileira ........................................................................................ 80 

 
3.3 Importância do sector sucroalcooleiro na óptica da segurança alimentar .......... 81  

 
4. Notas conclusivas .............................................................................................. 84 

 
Referências bibliográficas ............................................................................................. 85 

 
Referências cibergráficas ............................................................................................. 94 

 
ANEXOS .......................................................................................................................... I 

ANEXO I ......................................................................................................................... II 

ANEXO II ....................................................................................................................... IV 

ANEXO III ..................................................................................................................... XII 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



vii 
 

Lista de quadros 
 
Quadro 1 – % de fornecedores que entregam determinada quantidade de cana-de-
açúcar…………………………………………………………………………………………………….16 
Quadro 2 – Tipos de açúcar e álcool produzidos numa unidade industrial. ............................... 30 
Quadro 3 – Comparação de números relevantes para as safras 2006/07 e 2008/09. ............... 39 
Quadro 4 – Consumo aparente (valores médios) de álcool carburante. .................................... 43 
Quadro 5 – Visão global das metas de substituição dos combustíveis fósseis. ......................... 49 
Quadro 6 – Tarifas aplicadas sobre o etanol brasileiro. ............................................................. 51 
Quadro 7 – Comparação entre padrões técnicos para etanol: países seleccionados. .............. 54 
Quadro 8 – Factores de transformação dos produtos do sector sucroalcooleiro em ATR. ........ 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

Lista de figuras 
 
Figura 1 – Dimensões do sistema ................................................................................................. 1 
Figura 2 – Mapa do Brasil. ............................................................................................................ 6 
Figura 3 – Evolução da venda de veículos movidos a gasolina, álcool e flex-fuel para o período 
de 1957 a 2007. .......................................................................................................................... 12 
Figura 4 – Processamento da cana-de-açúcar. .......................................................................... 20 
Figura 5 – Processo simplificado de destilação. ......................................................................... 29 
Figura 6 – Esquema simplificado da comercialização de açúcar e álcool combustível. ............ 31 
Figura 7 – Esquematização do mercado do álcool. .................................................................... 32 
Figura 8 – Evolução da produção mundial de cana-de-açúcar (principais países) de 1961 a 
2007…………….. ........................................................................................................................ 34 
Figura 9 – Evolução da produção de cana-de-açúcar, de 1961 a 2007, Brasil e Índia. ............. 34 
Figura 10 – Processamento de cana-de-açúcar no Brasil, desde a safra 90/91 até à de 
07/08………………………………………………………………………….…………………………..35 
Figura 11 – Consumo mundial de açúcar em toneladas (principais países). ............................. 35 
Figura 12 – Consumo mundial de açúcar em kg/ano/capita (principais países). ....................... 36 
Figura 13 – Produção brasileira de álcool hidratado, desde a safra 90/91 até à de 07/08. ....... 37 
Figura 14 – Produção brasileira de álcool anidro, desde a safra 90/91 até à de 07/08. ............ 37 
Figura 15 – Produção brasileira total de álcool, desde a safra 90/91 até à de 07/08. ................ 38 
Figura 16 - Participação do Agronegócio no PIB do Brasil, de 1994 a 2007. ............................. 40 
Figura 17 – Crescimento do PIB do Agronegócio, de 1995 a 2007. ........................................... 40 
Figura 18 – Evolução dos preços deflacionados de álcool anidro e hidratado para o período 
07/2001 a 12/2008. ..................................................................................................................... 41 
Figura 19 – Evolução dos preços deflacionados de açúcar para o período Julho de 2001 a 
Dezembro de 2008. ..................................................................................................................... 42 
Figura 20 – Volume das exportações anuais de etanol por regiões. .......................................... 42 
Figura 21 – Valor das exportações anuais por regiões. ............................................................. 43 
Figura 22 – Exportações de etanol por país. .............................................................................. 44 
Figura 23 – Exportações de açúcar por país (em milhares de toneladas). ................................ 44 
Figura 24 – Evolução do PIB brasileiro, em percentagem, de 1990 a 2008. ............................. 45 
Figura 25 – Evolução do PIB brasileiro em milhões de reais. .................................................... 45 
Figura 26 – Evolução da produção mundial de etanol em relação aos maiores produtores, com 
projecções para 2017. ................................................................................................................. 47 
Figura 27 – Procura mundial por etanol, com simulação de três cenários de substituição de 
parte da gasolina, 5 %, 10 % e 20 % de etanol. ......................................................................... 50 
Figura 28 – Cadeia de disciplinas técnicas para qualidade da conformidade (Q). ..................... 53 
Figura 29 – Logótipo da marca etanol. ....................................................................................... 56 
Figura 30 – Modelo simplificado da remuneração aos fornecedores de cana-de-açúcar de 
acordo com o método CONSECANA. ......................................................................................... 76 
Figura 31 – Comparação da evolução da área plantada de cana-de-açúcar e de grãos (milho, 
soja, trigo e arroz) no Brasil. ....................................................................................................... 82 

 
 
 
 



ix 
 

Lista de abreviaturas 
 
 
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores 

ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ATR - Açúcares Totais Recuperáveis  

CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada  

CIMA - Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool  

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira 

ESALQ - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

FAO - Food Agriculture Organization 

FGV - Fundação Getúlio Vargas 

IAA - Instituto do Açúcar e do Álcool  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBPT - Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços 

IPI - Imposto de Produtos Industrializados 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

MTBE - Metil-terc-butil-éter 

OCDE - Organization for Economic Cooperation and Development 

UDOP - União dos Produtores de Bioenergia 

UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

USP - Universidade de São Paulo 

 
 
 
 



1 
 

 

I – Introdução 
 

O sector sucroalcooleiro no Brasil é certamente uma das áreas de maior expansão da 

agricultura e do agronegócio com uma contribuição relevante para a economia do 

país. A temática central da bioenergia do Brasil baseia-se na necessidade de atender 

simultaneamente a três aspectos que interagem entre si formando um sistema, 

nomeadamente a questão económica, social e ambiental, que deverão formar um 

sistema sustentável e sustentado, conforme esquematizado em baixo.  

 

 
 

Figura 1 – Dimensões do sistema  

 
 
O principal e actual objectivo de todos os agentes presentes na cadeia produtiva 

(supply chain) da cana-de-açúcar é que o espaço onde estas três facções interagem 

seja possivel de concretizar de uma maneira sustentável e sustentada permitindo o 

aumento da qualidade de vida e do bem-estar das populações, que estão directa ou 

indirectamente ligadas ao sector.  

 

Este estudo de caso basear-se-á principalmente no Estado de São Paulo, pois 

segundo Costa (2000) “ a relevância de estudar o sector sucroalcooleiro de São Paulo 

tem residido na representatividade do estado na produção, tanto no contexto do 

mercado doméstico como no mercado internacional”. Esta representatividade será 

mostrada mais à frente quando a questão da importância deste sector sobre o 

agronegócio brasileiro for abordada.  
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II – Objectivos  
 

Estudar e caracterizar a evolução do sector sucroalcooleiro no país, e muito 

especificamente o comportamento dos mercados e das várias formas de regulação 

vigentes que permitem um processo de desenvolvimento sustentado. Discutir e avaliar 

a contribuição sectorial para o desenvolvimento do país, em especial na área 

agroindustrial.  
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1. A fileira da cana-de-açúcar:  
 
1.1 Perspectiva histórica 
 

1.1.1 Açúcar no Brasil 
 

A importância do sector do açúcar e do álcool no Brasil remonta à época dos 

Descobrimentos, pois a cultura da cana-de-açúcar foi um dos grandes motores do 

desenvolvimento deste país, o maior da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), tanto em dimensão geográfica como populacional. Torna-se assim importante 

uma breve revisão bibliográfica sobre a introdução desta cultura no Brasil. 

 

A cana-de-açúcar é uma planta da família das Poaceae do género Saccharum L. que 

se crê ser originária do sudeste asiático (Lippmann, 1942; Vieira, 2009), fora 

introduzida na região mediterrânica através dos muçulmanos e das Cruzadas, 

estabelecendo o contacto com a Europa Cristã (Vieira, 2009). Não demorou muito 

tempo à divulgação da cultura e da introdução do açúcar na alimentação da 

aristocracia europeia (Vieira, 2009).  

 

Segundo Lippmann (1942) foram navegadores italianos que descobriram os Açores e 

a Madeira em 1350, no entanto, desde 1400 que os portugueses ocuparam estas ilhas 

e o então príncipe D. Henrique “levou para a Madeira cana-de-açúcar da Sicília e 

mestres entendidos no fabrico do açúcar”, por volta de 1420, obtendo maiores 

rendimentos em açúcar “muito devido ao clima ameno e à terra fértil” deste novo local 

de produção. Posteriormente, a cultura foi levada para África por intermédio de “D. 

João II, que expulsou os judeus para São Tomé e Príncipe, onde iniciaram a plantação 

em grande escala”. Este autor refere que a chegada da cana-de-açúcar ao Brasil 

provém exactamente de São Tomé “onde faziam escala os navios de viagem para a 

Índia e talvez também da Madeira, por volta de 1500”. “A introdução do braço escravo, 

no Brasil, é devida ao estabelecimento da indústria açucareira” uma vez que é 

referenciado por diversos autores (Freyre, 2003; Lippmann, 1942) que os indígenas 

não teriam a força suficiente para executar as operações que levavam à produção de 

açúcar, isto é, nem força nem vontade, pois eram um povo nómada que viviam do que 

a terra lhes dava. 

 

A importância da cana-de-açúcar é realçada por Lippmann (1942) quando afirma que 

o “desenvolvimento da cultura na América demorou menos de um século para que a 
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transplantação originasse um produto mundial”, pois esta produção visava o 

abastecimento do mercado europeu, já que era importado anteriormente do Oriente 

(Museu do Açúcar, 1974). 

 

A produção do açúcar começou a ter expressão em Pernambuco, por volta de 1590, e 

posteriormente na Bahia, muito devido à alternância entre um “clima quente com uma 

estação seca (de Outubro a Março) e uma estação húmida (de Abril a Setembro), bem 

como “uma posição geográfica mais próxima da Europa, que favorecia tanto o 

transporte como o frete em relação à concorrência com as capitanias do Sul” (Museu 

do Açúcar, 1974). Daí em diante, o começo de indústria açucareira vivenciou muitas 

fases, realçando-se: entre 1535 e 1630 uma fase de expansão e riqueza, visto que o 

açúcar brasileiro era distribuído na Europa Central a preços elevados; entre 1630 e 

1654 a produção desorganizou-se, vivenciava-se a guerra holandesa e a consequente 

destruição dos engenhos por parte dos guerrilheiros. No início do século XIX 

observou-se uma nova euforia, explicada pela abertura dos portos, por parte de D. 

João VI (Museu do Açúcar, 1974). 

 
Em 1882, devido à emergente concorrência do açúcar extraído a partir da beterraba 

(produzida em países de climas mais temperados, principal destino do açúcar 

brasileiro) surgiram os engenhos centrais e as unidades industriais (usinas), pois até 

então eram pequenas unidades, de modo a produzir açúcar de melhor qualidade, 

tornando-se num produto ainda mais valorizado, e a sua cultura um “verdadeiro 

género de vida” (Museu do Açúcar, 1974). 

 

Em relação ao etanol, no Brasil, as primeiras experiências com o álcool combustível 

foram realizadas em 1919, quando o governo do Estado de Pernambuco decretou que 

todos os veículos oficiais fossem abastecidos com uma mistura de álcool e éter. 

Posteriormente, outros estados adoptaram misturas à base de álcool (Silveira, L.T., 

2001). 

 

Após esta breve revisão histórica sobre a importância da cultura da cana-de-açúcar e 

dos seus produtos na vida e desenvolvimento da população brasileira, entrar-se-á no 

objectivo deste estudo em estudar a evolução do sector no país, e o comportamento 

dos mercados e das várias formas de regulação vigentes que permitem um processo 

de desenvolvimento sustentado. Proceder-se-á a um resumo da intervenção a que o 

sector sucroalcooleiro esteve e está sujeito. 
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1.1.2 Regulamentação do sector sucroalcooleiro 
 

No século passado, o governo intervinha e bastante no que dizia respeito às 

quantidades produzidas e na formação de preços, sendo esta acção mais sentida a 

partir do final dos anos 20, muito devido à crise económica, que provocou uma 

diminuição na procura interna e levou os “agentes envolvidos na actividade a 

reivindicar do Estado a implantação de mecanismos de suporte de preços” (Bacchi, 

2007), para tentar resolver a questão do excesso da oferta (Moraes, 2000). 

 

Em 1931 o governo criou a Comissão de Defesa da Produção de Açúcar (CEAM) para 

elaborar estatísticas e projecções de produção e sugerir medidas para a manutenção 

do equilíbrio do mercado de açúcar (Freitas, 2009). 

 

Em 1933 tiveram início as actividades do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), órgão 

que passou a gerir todas as actividades do sector até 1990, quando foi extinto. Os 

principais objectivos eram resolver o problema da superprodução da agro-indústria 

açucareira, planeando e controlando a produção anual, bem como estimular a 

produção de álcool combustível (Moraes, 2000). 

 

Entre as funções do IAA estavam: (i) a distribuição de cotas de produção de açúcar e 

álcool entre as usinas; (ii) a definição dos preços da cana-de-açúcar, do açúcar e do 

álcool; (iii) a exportação de excedentes do mercado doméstico de açúcar; (iv) o 

desenvolvimento de tecnologias que visassem ganhos em produtividade nas 

actividades agrícola e industrial, o que foi feito através da PLANALSUCAR – Programa 

Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Bacchi, 2007); e (v) controlo de todas 

as unidades produtoras, de açúcar, álcool e aguardente, relativamente a autorizações 

de construção e todo o tipo de registos (Moraes, 2000). 

 

O IAA era responsável, ainda, pela fiscalização da aplicação dos recursos 

estabelecidos por lei em programas de assistência social que procuravam elevar a 

qualidade de vida dos empregados da indústria e da área agrícola envolvidos no 

processo produtivo (Bacchi, 2007). 

 

Em 1941 foi criado o Estatuto da Lavoura Canavieira para coordenar as relações entre 

fornecedores de cana e produtores de açúcar e álcool, sendo nessa época, divididos 

os estados produtores brasileiros em duas grandes regiões: Centro-Sul e Norte-
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europeus) interromperam a comercialização devido ou ao elevado risco associado ao 

transporte marítimo, ou optaram por reduzir o consumo e abastecer-se de outras 

fontes produtoras (Moraes, 2000). Esse risco também impedia o normal câmbio entre 

as regiões do Norte-Nordeste e o Centro-Sul, criando falta de oferta nesta última; 

consequentemente o governo autorizou, em Novembro de 1942, a liberalização do 

regime de cotas e a construção de novas unidades produtoras (Moraes, 2000). 

 

Com o fim da Guerra, a tendência de aumento de produção ganhava um novo fôlego e 

os industriais de São Paulo exigiram ao IAA o aumento das suas cotas, e, assim, em 

Setembro de 1946 as cotas foram incrementadas em função do deficit entre a 

produção e o consumo de cada Estado, fomentando o crescimento das unidades 

produtoras em São Paulo, numa altura em que apresentava produção inferior ao 

consumo (Moraes, 2000). Desta maneira começa a desenhar-se a superioridade deste 

Estado na produção de cana e dos seus derivados, em convergência com outros 

factores, tais como a maior capacidade financeira, um mercado em posição vantajosa, 

um parque industrial moderno com instalações eficientes e condições agrícolas 

favoráveis, confluindo para menores custos de produção do que os apresentados pela 

região Nordeste (Moraes, 2000). 

 

No final dos anos 50, o IAA deixou de poder subsidiar as exportações de açúcar, 

mesmo representando uma entrada de divisas. Mas como a quantidade exportada era 

muito grande, o governo passou a providenciar os apoios à exportação, mesmo com 

efeitos negativos a nível social (Moraes, 2000). 

 

A deslocação da intensidade da actividade canavieira da região Norte-Nordeste para o 

Centro-Sul também deve-se ainda à política de preços mínimos exercida pelo IAA 

(Moraes, 2000). Nesta óptica, os consumidores do Sul obtinham o açúcar a preços 

mais elevados, pois eram associados os custos de produção e transporte, provocando 

o descontentamento dos produtores nordestinos (Moraes, 2000). Em 1951, a política 

foi alterada, estabelecendo-se um preço de liquidação único para todos os produtores 

nacionais e um preço de facturação, cobrando-se uma taxa aos produtores do Sul em 

benefício dos produtores do Nordeste (Moraes, 2000).  

 

As diferenças nos preços eram recolhidas pelo Banco do Brasil, para um Fundo de 

Reequipamento, regido pelo IAA (Moraes, 2000). Mas esta medida gerou desagrado 

agora aos produtores do Sul, confluindo para a sua revogação em 1965 e para a 

implementação, em 1967, de uma nova política, em que os preços do açúcar seriam 
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estabelecidos conforme os custos industriais médios de cada região produtora, ficando 

superiores na região do Norte-Nordeste (Moraes, 2000). Por esta razão criou-se uma 

legislação rígida para impedir a transferência de produto entre as regiões produtoras, 

pois o açúcar produzido na região Sul chegava aos mercados da região Nordeste a 

preços competitivos, que confrontava com os primordiais objectivos da intervenção 

estatal, proteger a indústria açucareira nordestina (Moraes, 2000). 

Esta política permaneceu em vigor até à liberalização de preços em Fevereiro de 

1999. 

 

A política de intervenção estatal fora sempre muito dependente aos movimentos sócio-

económicos nacionais e mundiais, e nos anos 60, aquando da Revolução Cubana, 

abriram-se as portas para a exportação para o norte da América, levando ao 

desenvolvimento de um Plano de Expansão da Indústria Açucareira Nacional (Moraes, 

2000). No entanto, com a queda dos preços mundiais deu-se uma nova crise de 

superprodução, uma das piores enfrentadas pela indústria, levando à quebra do preço 

da saca de açúcar para metade (Moraes, 2000). 

 

Em 1965 iniciou-se o regime preferencial de exportações da região Nordeste para os 

Estados Unidos da América, e, relativamente aos preços da cana-de-açúcar, surgiu 

uma inovação que permaneceu até a safra de 1997/98: o pagamento da matéria-prima 

deixaria de ser efectuado segundo o preço do açúcar, do álcool e do rendimento das 

unidades industriais, mas segundo o teor de sacarose e pureza da cana-de-açúcar do 

fornecedor (Moraes, 2000). Assim, o preço da matéria-prima era estipulado sobre um 

valor básico, a partir de custos de produção (a FGV – Fundação Getúlio Vargas foi 

encarregue pelo IAA do levantamento dos mesmos), e a uma parte respeitante ao 

rendimento industrial do fornecedor acima do rendimento médio do Estado (Moraes, 

2000). O objectivo era produzir cana-de-açúcar de melhor qualidade. 

 

A partir de 1968, a questão das exportações brasileiras como um todo foi adoptada 

com vias ao desenvolvimento do país; portanto, era ainda necessário proceder a 

modificações do sector sucroalcooleiro para aproveitar a capacidade industrial 

instalada, aumentar o grau de eficiência do sistema produtivo e a estruturação do 

sistema de comercialização. Para tal foram criados, em 1969, no Estado de São 

Paulo, o Laboratório Agro-industrial de Piracicaba, a Estação Experimental de Cana-

de-Açúcar de Araras, e instituído o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-

Açúcar, entre outras iniciativas diversas para o aumento da produtividade agrícola e 

modernização tecnológica (Moraes, 2000)  
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Em 1971, a fixação de preços foi reformada por uma igualização de preços para todo o 

território nacional, mais uma vez devido aos preços e custos mais baixos na região do 

Centro-Sul (Moraes, 2000). 

 

Entre 1971 e 1975, os stocks mundiais diminuíram levando ao incremento dos preços 

internacionais e ao estabelecimento do Brasil como o primeiro produtor mundial de 

açúcar e o segundo exportador (Moraes, 2000). Quanto à política de preços 

praticados, a característica geral da intervenção do governo era a de funcionar a 

preços baixos (inferiores aos obtidos pelas exportações), remunerando os produtores 

de um modo desigual, atendendo às diferenças de produtividade e equilibrando as 

perdas de liquidez provocadas pelo baixo preço com a política paternalista dos 

créditos subsidiados (Moraes, 2000).  

 

A partir de 1974 vários factores contribuíram para uma mudança na política do sector 

sucroalcooleiro, como o facto dos preços internacionais do açúcar terem começado a 

diminuir (devido a uma quebra de consumo e previsão de aumento da oferta mundial) 

(Vian, 2003), o facto de o petróleo apresentar os preços mais elevados de sempre e 

um endividamento externo do Brasil crescente; tudo isto convergiu para que em 1975 

se desse a criação do programa PROALCOOL (Moraes, 2000).  

 

O objectivo desta iniciativa era incentivar a produção de álcool brasileiro, atendendo 

aos aspectos atrás mencionados, de modo a diminuir a dependência dos combustíveis 

fósseis, e fora implantado com financiamentos do Banco Mundial (Bacchi, 2007). 

 

Para Menezes (1980) e Santos (1993) os objectivos gerais do PROALCOOL eram: (i) 

a economia de divisas e a diminuição da dependência do petróleo importado; (ii) o 

crescimento do rendimento interno do país, aplicando factores de produção ociosos, 

como terra e mão-de-obra; (iii) a redução das disparidades individuais e regionais de 

rendimento activando os programas nacionais de redistribuição de terra; (iv) o 

crescimento do emprego no meio rural com redução do fluxo migratório às cidades; (v) 

o desenvolvimento da tecnologia nacional mediante a pesquisa de alternativas 

energéticas; (vi) utilização conveniente das disponibilidades dos factores de produção 

para as actividades agrícolas e industriais e expansão da produção de bens de capital; 

e (v) o desenvolvimento amplo e progressivo da indústria sucroalcooleira. 
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Segundo Pamplona (1984), na implantação deste programa estabeleceram-se as 

seguintes directrizes: (i) a execução seria consumada pela iniciativa privada; (ii) 

existiria uma programação plurianual de recursos financeiros para assegurar a 

execução; (iii) existência de álcool produzido dentro das especificações e nos volumes 

autorizados pelo IAA; (iv) política de preços que assegurasse a efectiva remuneração 

dos agentes do sector produtivo; (v) estímulo ao desenvolvimento da tecnologia 

nacional para as fases de produção e utilização do álcool e dos seus subprodutos; (vi) 

incentivos para implantação de projectos com consorciação de culturas; (vii) 

cumprimento das normas para tratamento e destino dos resíduos visando não poluir o 

ambiente; e (viii) formação e treino de técnicos de nível superior e médio. Foi ainda 

estipulada a percentagem de mistura de álcool na gasolina, em 20 % (Moraes, 2000). 

 

O projecto procurara garantir a sustentabilidade (incluindo a ecológica) de toda a 

cadeia produtiva e de escoamento, contemplando o desenvolvimento das 

comunidades locais, da educação, da saúde e do emprego. Para tal fora indispensável 

a actuação do Estado como órgão coordenador, integrando o sector público e o 

privado (Bacchi, 2007). Este novo entusiasmo em redor do sector teve importantes 

consequências sociais nomeadamente pelo aumento da procura por mão-de-obra 

qualificada como pela não qualificada, levando à manutenção da estabilidade social 

em áreas tradicionais (Pamplona, 1984). Menezes (1980) considera ainda que “uma 

das maneiras de ampliar os benefícios sociais do programa seria a de promover uma 

melhor distribuição das pequenas ou médias destilarias através de todo o território 

nacional.” 

 

Durante esta importante fase do desenvolvimento do sector sucroalcooleiro foram 

desenvolvidas as destilarias autónomas, preparadas para produzir exclusivamente 

etanol e as destilarias anexas, nas unidades industriais já existentes, que tinham como 

intuito primordial a produção de açúcar, neste caso o álcool era considerado um 

subproduto (Bacchi, 2007). Nesta fase, considerada por muitos autores como a 

primeira do programa, é dada a ênfase na produção de álcool anidro, bem como ao 

envolvimento da indústria automobilística no desenvolvimento dos veículos a álcool. A 

produção era vendida à PETROBRAS2 e ao IAA cabia a fiscalização da produção e da 

comercialização de todos os tipos de álcool em todo o território brasileiro (Moraes, 

2000). 

                                                 
2 A PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A é uma empresa estatal, de economia mista (combina capitalismo com 
socialismo). Fundada a 3 de Outubro de 1953 e sediada no Rio de Janeiro, opera no segmento da energia nas áreas 
de exploração, produção, refinação, comercialização e transporte de petróleo e os seus derivados, no Brasil e no 
exterior. 
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Em termos de preços, a relação era controversa, pois se pelo governo era estipulado 

um preço para o álcool anidro pela relação de 44 litros de etanol por saca de 60 kg de 

açúcar cristal (coeficiente de conversão de açúcar em álcool), a COPERSUCAR 

(Cooperativa do Açúcar e do Álcool, formada em 1959) reivindicava a relação de 37,5 

litros de álcool por saca de 60 kg de açúcar, a relação foi finalmente estabelecida em 

38 litros por 60 kg de açúcar (Moraes, 2000).  

 

A segunda fase do programa PROALCOOL objectivava a produção em larga escala 

de álcool hidratado motivada por uma segunda crise do petróleo e para ser utilizado 

em carros movidos unicamente a álcool (Vian, 2003).  

 

Segundo Marjortta-Maistro (2002) o governo lançou algumas estratégias promocionais 

e incentivos económicos para que os consumidores se sentissem motivados a adquirir 

veículos movidos a álcool, como: uma relação fixa entre o preço do álcool e o da 

gasolina (o álcool deveria custar 65 % da gasolina); os impostos indirectos pagos nas 

compras de veículos a álcool seriam 5 % menores do que os pagos nas compras de 

carros movidos a gasolina; o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

seria 3 % menor para os carros a álcool, comparativamente ao aplicado aos carros 

movidos a gasolina. Estes estímulos estavam relacionados com as garantias impostas 

pela indústria automobilística ao governo para o seu envolvimento nesta segunda fase, 

bem como a criação de uma infra-estrutura adequada para a distribuição do álcool 

hidratado (Moraes, 2000). 

 

Moraes (2000) refere que em 1982 foram deliberadas outras medidas para favorecer o 

aumento de vendas de veículos movidos a etanol devido à quantidade armazenada 

deste líquido, como: o decréscimo do valor máximo estabelecido para a relação de 

preço de álcool/gasolina, passando de 65 para 59 %; a instalação de densímetros nos 

postos para a avaliação da qualidade do etanol; o aumento do IPI – Imposto de 

Produtos Industrializados para os carros movidos a gasolina e a redução para os 

carros a álcool; e a isenção do IPI pelo prazo de um ano para os carros de 

passageiros (movidos a álcool) utilizados como táxis. 

 

A mesma autora menciona que a partir de 1983, a PETROBRAS adquiriu o direito de 

compra do volume de álcool necessário à procura existente para o stock de 

segurança, sendo escoado pelo seu sistema de transporte; além de 1/9 do total de 

volume de álcool autorizado por safra, tanto para uso energético como para 
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segurança, numa tentativa de resolver as dificuldades de distribuição e 

armazenamento de álcool. 

 

Prontamente os consumidores reagiam às politicas implementadas pelo governo, 

revelando a sua importância para o sucesso do programa, como se pode observar na 

figura 2 as oscilações de venda dos veículos, tanto movidos a gasolina como a álcool 

e mais recentemente, os flex-fuel, que operam a qualquer mistura de gasolina com 

álcool, discutidos mais à diante, para o período de 1957 a 2007. 

 

 
 
Figura 3 – Evolução da venda de veículos movidos a gasolina, álcool e flex-fuel para o período 

de 1957 a 2007. 
Fonte: ANFAVEA / UNICA, 2009 

 

Verifica-se que o pico de vendas dos veículos movidos exclusivamente a álcool se deu 

em 1986, representando mais de 90 % do total das vendas e numa reacção às 

medidas anteriormente descritas e diminuindo irreversivelmente a partir desse ponto.  

 

A partir de 1987, a PETROBRAS cessou a compra de qualquer álcool superior à 

procura, suspendendo o pagamento aos produtores, estes, além desta medida 

lamentavam-se do desfasamento do preço dos produtos, porque embora baseados em 

custos levantados pela FGV eram determinados em conjunto com o Conselho 

Nacional do Petróleo e pelas entidades governamentais envolvidas na política 

económica, cuja ambição era a contenção dos preços públicos (Moraes, 2000). Dá-se 

uma estagnação na produção de cana-de-açúcar e de álcool (Moraes, 2000). 

 

A situação tomou contornos funestos quando se deu o encerramento de 28 destilarias 

autónomas (financiadas pelo PROALCOOL), surgiam conflitos entre fornecedores de 

cana e os industriais, denúncias de comercialização clandestina de álcool e a redução 

drástica dos stocks de etanol da PETROBRAS, convergindo para uma das maiores 
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crises de escassez do álcool (Moraes, 2000). E mesmo com algumas acções 

aplicadas pelo governo para a minimização dos estragos, tais como a redução da 

proporção da mistura de álcool à gasolina (de 22 % para 13 %), a importação de 

metanol e a substituição do álcool anidro pelo MTBE3, as filas juntos aos postos 

continuavam a formar-se (Moraes, 2000). 

 

Atendendo a isto a PETROBRAS assumiu a defesa do uso do MTBE em substituição 

ao álcool anidro, pois a dependência em relação a este último era muito grande. Desta 

forma tornava-se necessária uma actuação governamental para mediar os conflitos 

entre os produtores dos dois tipos de combustíveis que competem no país (Moraes, 

2000).  

 

Assim, a partir de 1990, com a abertura aos mercados externos e com a “falência do 

Estado”, tornou-se essencial a renovação do modelo de regulamentação existente 

(Moraes, 2000), que teve por base um importante excedente de oferta de álcool na 

safra 1998/99 (Serodio, 1999). Essa remodelação teve por base uma reestruturação 

produtiva tendo em conta as questões sociais e ambientais (Vian, 2003), que dentre 

outras medidas, deu-se a extinção do IAA, entre outras entidades, sido criadas outras 

instituições tais como o CIMA (Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool), em 

1997 (Moraes, 2000). Um factor relevante para o desenrolar dos acontecimentos é o 

desequilíbrio dos preços dos combustíveis, em 1995, pela inclusão do valor dos fretes 

de transferência/recolha (etanol) na formação do preço final (ANP, 2007). 

 

Em Maio de 1997 iniciou-se a liberalização dos preços dos produtos do sector 

sucroalcooleiro, gradualmente, começando pelo preço do álcool anidro neste mês, os 

preços do álcool hidratado e o da cana-de-açúcar foram liberalizados em Fevereiro de 

1999. Em Agosto de 1997 é criada a ANP – Agência Nacional do Petróleo, 

actualmente designada de Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, que entre outras funções regulava as actividades de distribuição e 

revenda de derivados de petróleo e álcool combustível (Moraes, 2000). 

 
Neste período a mudança não foi apenas sentida no sector público mas também a 

nível do sector privado, e a principal criação foi a UNICA – União da Agro-indústria 

Canavieira de São Paulo (actualmente União da Indústria da Cana-de-Açúcar) 

representando os interesses de cerca de oito cooperativas e associações de 

produtores e tendo como afiliadas 121 unidades industriais (actualmente são 125) 

                                                 
3 Metil-Terc-Butil-Éter, é um aditivo de gasolina, usado com o intuito de aumentar a oxigenação e o número de octanas. 
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responsáveis por mais de 50 % da produção de etanol e de 60 % de açúcar no Brasil 

(Moraes, 2000 e UNICA, 2009). Criou-se ainda a Brasil Álcool S/A com o propósito de 

promover as exportações de álcool de modo a reorganizar o mercado, no entanto, não 

foi planeada a oferta a longo prazo, e os preços caíram levando a que os produtores 

retivessem os seus stocks e pensassem na criação da Bolsa Brasileira de Álcool 

(BBA), cuja principal função seria a de coordenar a oferta de álcool ao longo do ano, 

estabilizando os preços ao produtor (Moraes, 2000). 

 

O processo de desregulamentação trouxe modificações quanto ao suporte ao álcool 

combustível e à cana-de-açúcar. Por resolução do CIMA, em Fevereiro de 1999, o 

valor do suporte ao álcool combustível foi reduzido (de 0,127 reais por litro para 0,045 

reais por litro, para um volume estimado pelo governo e não pela produção total) de 

modo a asseverar a competitividade frente à gasolina, pois o seu custo de produção é 

superior, e o consumo é maior devido ao menor rendimento apresentado (Moraes, 

2000). Este apoio era pago directamente aos produtores de álcool tentando prevenir 

que algumas das empresas distribuidoras de apoderassem desse recurso. Esta 

medida foi abolida em Outubro de 1999 (Moraes, 2000).  

 

Sobre o suporte concedido à cana-de-açúcar das regiões menos competitivas 

(nomeadamente a região Nordeste), que como já aludido previamente apresentava 

custos de produção superiores do que os da região Centro – Sul, o suporte foi 

estabelecido em termos do volume submetido à igualização de preços, resultando em 

5,07 reais por tonelada (com um volume de 48,5 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar a cada safra) (Moraes, 2000).  

 

A partir de Maio de 1999, as aquisições de álcool por parte do governo modificaram-

se, passando a ser efectuadas por meio de leilões públicos, objectivando a formação 

de stocks reguladores (Moraes, 2000). No entanto, este novo sistema de 

comercialização levantava suspeitas de manipulação de preços de venda do produto 

ao governo e fora posto de parte por não ser pretendido que se transformasse em 

mais um sistema de subsídios (Moraes, 2000). 

 

Atendendo à crise instaurada no sector sucroalcooleiro, decorrente da mudança 

institucional, os produtores defendiam inúmeras medidas, tanto para aumentar a 

procura pelo álcool como para diminuir a oferta, numa tentativa de consolidar o 

mercado deste produto (Serodio, 1999). E segundo este autor destacam-se: o 

aumento da percentagem da mistura de álcool anidro à gasolina (de 22 % para 24 %); 
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a suspensão do uso da mistura MEG4; o incremento temporário do imposto de 

importação de álcool e a substituição de MTBE por álcool anidro, visando um maior 

consumo deste. E ainda uma proposta efectivada pelo governo fomentando a procura 

de álcool hidratado: substituir gradualmente a frota oficial para veículos a álcool, em 

Junho de 1998.  

 

Conforme Machado (1998) o governo devia definir claramente qual o papel do álcool 

na matriz energética brasileira, ponderando as suas vantagens ambientais, o facto de 

ser um recurso renovável, ser produzido em larga escala e a sua produção 

providenciar milhares de empregos, além da redução de despesas com a importação 

de petróleo e não só no aspecto económico, pois como dito atrás, o álcool não é 

competitivo com a gasolina, em termos monetários. Mas uma característica muito 

peculiar deste sector é a flexibilidade da sua produção, ajustando-se aos movimentos 

do mercado, produzindo ora mais álcool ora mais açúcar (Marjotta-Maistro e Asai, 

2006). 

 

Em 2003, a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação 

de Serviços) no álcool hidratado no Estado de São Paulo é reduzida (ANP, 2007). 

Simultaneamente, ocorre um novo empolgamento em redor do combustível verde com 

o lançamento no mercado dos veículos flex-fuel que operam com qualquer mistura de 

álcool à gasolina, ou só a álcool ou só a gasolina, oferecendo uma maior liberdade aos 

consumidores. Relançando a confiança dos mesmos em relação ao etanol, como se 

vê na figura 2, onde a venda de veículos com este sistema de alimentação cresceu 

imensamente, representando, actualmente, cerca de 90 % da frota total vendida 

(UNICA, 2009). 

 

Actualmente os preços são ocasionados pelo próprio mercado, com a acção do 

Estado sentida apenas na regulação do fluxo de álcool combustível e nas relações 

comerciais no sector, e como exemplo, seguem algumas propostas: mudanças nas 

percentagens de álcool anidro na composição da gasolina C5 a fim de compatibilizar a 

oferta e a procura de etanol; estabelecimento de acordos para a antecipação da safra 

tentando impedir a falta de abastecimento; deliberação de medidas para evitar a 

fraude e a adulteração do combustível (primeiramente do álcool anidro e 

posteriormente ao álcool hidratado), o que em 2006 resultou na obrigatoriedade de 

                                                 
4 Composto constituído por 60 % de etanol, 33 % de metanol e 7 % de gasolina. 
5 A gasolina A é o derivado de petróleo vendido nas refinarias para as distribuidoras de combustíveis, posteriormente é 
misturada com o álcool anidro, nas devidas proporções, para ser comercializada como gasolina C. O álcool hidratado é 
usado apenas em veículos que operam exclusivamente a etanol (Marjotta-Maistro, 2002). 
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adição do corante ao álcool anidro, instituída pela ANP, às unidades industriais 

produtoras de álcool (Bacchi, 2007). Esta medida foi tomada porque para muitos valia 

a pena “molhar o álcool anidro” e vendê-lo como hidratado, porque além de aumentar 

o volume de produto a vender, a diferença dos preços resultante dos impostos 

aplicados é apelativa, pois no caso do álcool hidratado aplica-se o ICMS (cerca de 12 

%) e no anidro o imposto é de apenas 3,65 % (Bragato e Marjotta-Maistro, 2006). 

 

 
1.2 Caracterização do sector de cana-de-açúcar 
 

 

Empregando mais de quatro milhões de pessoas, e em termos apenas de 

fornecimento, no Estado de São Paulo existem cerca de 13 500 fornecedores, para os 

quais a actividade canavieira é uma das principais fontes de rendimento, sendo a 

grande maioria de pequeno porte. A importância da cultura para os pequenos 

produtores pode ser comprovada no quadro 1 (ver ainda o quadro 3). 

 
Quadro 1 – % de fornecedores que entregam determinada quantidade de cana-de-açúcar. 

 
 % Fornecedores 

Quant. Cana (toneladas) 2005/06 2006/07

< 800 39 38,2 

801 - 4 000 38,8 39 

4 001 - 10 000 12,9 12,8 

> 10 000 9,3 10 

 
Fonte: ORPLANA, 2009. 

 

Os fornecedores de cana recebem o pagamento do produto através do sistema de 

Pagamento de Cana pela Qualidade, o método CONSECANA, explicado mais à frente, 

no qual as variações às quais os preços de açúcar e álcool estão sujeitos afectam de 

forma directa o preço da cana-de-açúcar recebido pelos agentes deste sector. 
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1.1.1 Evolução tecnológica da produção  
 

Desde o início do PROALCOOL até aos dias de hoje, a evolução tecnológica na 

produção de cana-de-açúcar foi marcante, destacando-se o melhoramento genético, a 

mecanização agrícola, a melhoria na gestão agrícola, o controle biológico de pragas, a 

reciclagem de efluentes e o aperfeiçoamento das práticas agrícolas (NIPE, 2005). 

 

O melhoramento genético foi levado a cabo em quatro grandes instituições: Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC), Rede Interuniversitária de Desenvolvimento do Sector 

Sucroalcooleiro (RIDESA), Instituto Agronómico de Campinas (IAC) e a Canavialis, 

uma empresa dedicada ao desenvolvimento de variedade transgénicas. Esses 

programas permitiram um aumento significativo da produtividade agrícola e uma 

diversificação das variedades utilizadas, atendendo as variações de clima, de solo, e 

de planeamento da colheita (Alcarde, 2009).  

  

A gestão agrícola desenvolveu-se bastante com a introdução da informática. 

Desenvolveram-se programas que optimizam a gestão da frota entre as unidades 

produtoras e as unidades industriais, obtendo recordes de desempenho e na redução 

de custos. De acordo com NIPE (2005), o desenvolvimento dos sistemas de 

informação permitiu a redução da frota de camiões, tractores e colhedoras; a 

maximização da quantidade de açúcar por hectare, a optimização da operação das 

frentes de corte, a avaliação do desempenho online e o controlo de todas operações 

agrícolas. 

 

O controlo biológico de pragas no Brasil envolve o maior programa de controlo 

biológico do mundo, impulsionado pela extensão da área canavieira. Anualmente são 

libertados cerca de 200 milhões de parasitóides (Bueno, 2009). 

 

Os efluentes, a vinhaça e a torta de filtro são utilizados respectivamente para a 

fertirrigação e para adubação, a sua reciclagem permitiu a redução do uso de 

fertilizantes e uma diminuição nos custos de produção (Horii, 1999). 

 

As práticas agrícolas evoluíram bastante, com vista à redução dos custos, aumento da 

produtividade e longevidade dos canaviais. Essa evolução passou pelo melhoramento 

dos equipamentos e pela optimização do ambiente de produção com a selecção de 

variedades melhor adaptadas (Horii, 1999).  
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O fim planeado da queima da cana foi o principal motor da mecanização desta 

operação, com um desenvolvimento significativo na região Centro – Sul e inexpressivo 

na região Norte - Nordeste (NIPE, 2005). A antecipação dos prazos legais foi 

anunciada em 2002 por intermédio de uma lei estadual para 2021 em zonas facilmente 

mecanizáveis, isto é, com um declive inferior a 12 %, e para 2031 em zonas com 

declives superiores a 12 %, no entanto, em 2007 foi desenvolvido o Protocolo 

Agroambiental antecipando essas datas. Deste modo no caso das áreas facilmente 

mecanizáveis o limite passou a ser 2014 e no caso das áreas com declives superiores 

a 12 % a data limite é 2017. As unidades industriais aderentes a este protocolo e 

cumprimento das regras estabelecidas receberão um selo ambiental, para facilitar a 

comercialização do etanol6. A utilização de máquinas nos canaviais paulistas na safra 

do ano agrícola de 2007/08 alcançou os 40,7 % da área colhida e na safra 2008/09 os 

49,1 % (UNICA, 2009). 

 

O aumento da mecanização da colheita traz benefícios em termos ambientais, pois 

suprime-se a necessidade da queima (esta técnica é utilizada para afugentar animais 

perigosos e destruir parte da folhagem da cana-de-açúcar que fere os operadores), 

reduzindo a emissão de partículas (Jank, 2008), e mesmo em termos económicos é 

mais vantajoso, mais precisamente para as grandes empresas, no entanto, para os 

produtores de pequena dimensão a situação complica-se, uma vez que o aumento de 

mecanização leva à perda de empregos, um inconveniente a nível social que poderá 

ser combatido pelo aumento da especialização dos operadores para essas máquinas. 

Pois “apesar de alguma descontinuidade no uso de mão-de-obra, em função da 

sazonalidade da safra agrícola de cana-de-açúcar, esta actividade é intensiva no uso 

desse factor de produção, tendo um importante papel a desempenhar no contexto 

social e económico” (Bacchi, 2007). É consensual, que o Estado, em cooperação com 

as empresas, deva ter programas de requalificação e recolocação das pessoas 

desempregadas, decorrente deste aumento de mecanização (Hoffmann, 2006 e Jank, 

2008). 

 

1.2.2 Transporte da cana-de-açúcar 
 

O transporte do campo até à unidade industrial é predominantemente via rodoviário 

com o emprego de camiões que carregam a cana inteira (proveniente da colheita 

                                                 
6 Fredo, C.E. (2008). Índice de mecanização em SP. AgroAnalysis – a revista de Agronegócio da FGV, nº. 3 vol. 28, 
edição online disponível em www.agroanalysis.com.br/index.php?area=conteudo&mat_id=445&from=mercadonegocios 
acedido a 15/06/09. 
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manual) ou picada em toletes de 20 cm a 25 cm (colheita mecânica). Existem 

diferentes modelos de camiões que permitem carregar até 58 toneladas de cana 

designadamente camião simples (15 t), Romeu e Julieta (28 t), Treminhão (45 t) e 

Rodotrem (58 t). Na região Centro - Sul, a distância média percorrida é de 20 km, sem 

contabilizar com a cana própria das unidades industriais, e que vem aumentando com 

o crescimento de escala das mesmas (NIPE, 2005).  

 

À chegada da unidade industrial, o camião é pesado. O objectivo da pesagem é 

possibilitar o controlo agrícola, o pagamento do transporte, o controlo de moagem, o 

cálculo do rendimento industrial e, juntamente com o teor de sacarose na cana, 

efectuar o pagamento da mesma (COPERSUCAR, 2009), através do método 

CONSECANA, desenvolvido mais à frente. 

 

O descarregamento da cana pode ser feito de diferentes maneiras, função do tipo de 

camião que entregou a cana, do tipo de cana (inteira ou picada) e do equipamento 

disponível na unidade industrial. 

 

Seguidamente a cana inteira é armazenada em pátios, contudo, esta deve ser 

renovada frequentemente, visando manter a qualidade do produto. Durante o 

armazenamento ocorrem diversas situações de degradação da qualidade, como o 

ressequimento dos colmos, a inversão da sacarose e o desenvolvimento de 

microrganismos Leuconostoc (COPERSUCAR, 2009). A cana picada, que não deve 

ser armazenada, é descarregada directamente para os tapetes rolantes, pois devido 

ao modo de colheita, isto é, uma maior destruição de células e consequente exposição 

ao ar, apresenta um menor tempo para a realização das operações, desde a colheita 

ao processamento em si.  

 

1.2.3 Etapas comuns de processamento da cana-de-açúcar para obtenção de 
açúcar e de álcool  

 

O processamento é igual tanto para a produção de açúcar como para a de álcool, 

consistindo nas seguintes etapas: recepção / preparação / moenda e tratamento da 

guarapa (também designada de caldo). O objectivo é o condicionamento da cana 

(limpeza e abertura das células) e a extracção da guarapa, com um mínimo de perdas 

de açúcares e a redução da humidade final do bagaço (NIPE, 2005).  
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Na figura 4 são esquematizadas as diversas etapas do processamento da cana-de-

açúcar, desde a recepção, passando pela lavagem, corte e desfibração, que 

consistem nas etapas de preparação da matéria-prima, e pelo tratamento da guarapa. 

 

 
 

Figura 4 – Processamento da cana-de-açúcar. 
Fonte: NIPE, 2005. 

 

Serão descritas em seguida e resumidamente as etapas mais importantes do 

processamento da cana. 

 

• Lavagem 
 

A cana pode ser lavada com recurso a água em contra-corrente, onde esta é 

pulverizada sobre a cana para remover terra e partículas de palha. São usados 

grandes volumes de água, cerca de 4 a 8 m3/t (Januário, 2008), que são facilmente 

tratáveis e reutilizáveis em circuito fechado, limitando as despesas e o impacto 

ambiental (Horii, 1999).  

 

A cana picada não pode ser sujeita a este processo, uma vez que conduziria a 

grandes perdas de sacarose. Assim desenvolveu-se um processo de lavagem por “via 

seca” composto de ventiladores que removem as palhas e parte da terra, evitando a 
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perda de cerca de 2 a 3 kg de açúcar por tonelada de cana (Horri, 1999). Deste 

sistema resulta ainda uma economia de recursos hídricos e uma redução de impacto 

ambiental; uma menor necessidade de manutenção da caldeira; uma melhoria na 

decantação e filtração do caldo e redução na produção de torta (Horii, 1999).  

• Corte 
 

Após descarregada nas mesas laterais a cana sofre uma intensa desintegração por 

aparelhos preparadores até chegar à moenda. De acordo com Horii (1999), o corte ou 

desintegração é importante pois aumenta a capacidade das moendas pela maior 

densidade da massa fibrosa de alimentação (compacta e homogénea); rompe a 

estrutura das células da cana facilitando a extracção e produz um bagaço que será 

melhor embebido. Decorrem ainda outros benefícios como o aumento do rendimento 

industrial e a regularidade de alimentação das moendas. 

 

A preparação da cana é realizada em duas etapas: primeiramente a baixa velocidade 

de transporte (até 15 m/min), através de um ou dois conjuntos de facas rotativas, as 

niveladoras (corta-canas) para regularizar e uniformizar o fluxo de carga, e as facas 

cortadoras que têm a finalidade de transformar a massa grosseira numa camada 

uniforme, nesta primeira etapa existe ainda um desintegrador. Também designado de 

desfibrador, é um equipamento composto de um rotor com martelos oscilantes e uma 

placa desfibradora, com o objectivo de destruir por completo a estrutura celular da 

cana. De acordo com NIPE (2005), pelo menos 82 % das células devem estar abertas 

para se conseguir uma boa eficiência de extracção nas moendas. Na saída do 

desintegrador a altura do colchão de cana é uniformizada por um espalhador, 

seguindo para a segunda etapa.  

 

A segunda etapa decorre a alta velocidade de transporte (100 m/min) sobre um tapete 

rolante de borracha onde é aplicado um íman electromagnético de modo a retirar 

pedaços de ferro e outros objectos da mesma natureza presentes na matéria-prima 

colhida no campo (NIPE, 2005). 

 

 

• Moenda e Extracção da guarapa 
 

A moenda é um processo de extracção que consiste em passar a cana já desfibrada 

por rolos, com uma pressão aplicada pré-estabelecida (calculada em função da 
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densidade de cana e da percentagem de fibras). Além da produção de guarapa, é 

originado o bagaço, produto utilizado com combustível nas caldeiras da unidade 

industrial.  

 

A moenda é constituída por 4 a 7 trapiches em série. Um trapiche é um conjunto de 

rolos de moenda, metálicos e dispostos na horizontal com movimento de rotação. São 

de uma grande dimensão e com uma superfície rugosa. Tradicionalmente constituídos 

por três rolos (rolo de entrada, rolo superior e rolo de saída) mais um rolo de pressão 

melhorando a alimentação do terno em cana. Com este sistema o bagaço obtido 

possui ainda muita humidade e açúcar, para se ultrapassar este aspecto recorre-se a 

uma técnica denominada embebição composta, que supera a eficiência da moenda 

sem aumentar o número de moinhos (Januário, 2008). 

 

A embebição composta consiste na aplicação de água após o penúltimo moinho e na 

recirculação da guarapa extraída para montante no sistema, em contra-corrente com a 

circulação da cana, proporcionando que o liquido de embebição seja sempre mais 

pobre em açúcar do que o material sobre o qual vai ser aplicado. Não se deverá 

utilizar uma quantidade de água por 100 kg de cana que exceda o dobro do teor de 

fibra de cana (Januário, 2008). 

 

O caldo proveniente do primeiro (ou dos dois primeiros) moinho (s) é o de melhor 

qualidade e é geralmente usado na produção de açúcar, denominando-se de guarapa 

mista. O restante do caldo, extraído com o processo de embebição, servirá para a 

produção de álcool. A eficiência de extracção de açúcares varia de 92 a 96 % 

(COPERSUCAR, 2009) e a humidade final do bagaço é em torno dos 50 % (NIPE, 

2005). 

 
Existe outro método de extracção de guarapa, a difusão, no entanto, por ser pouco 

utilizado para a cana-de-açúcar e possuir uma baixa popularidade junto dos 

processadores, tal não será abordado. 

 

 

• Tratamento da guarapa 
 

A guarapa obtida é composta por uma quantidade e uma qualidade variável de 

impurezas solúveis ou insolúveis que é imperativo remover para uma boa e correcta 

produção de açúcar e etanol. No caso da produção de álcool, o tratamento é mais 
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importante em relação ao processo de fermentação, um processo microbiológico, 

sendo necessária a purificação da guarapa. Este processo, de acordo com Alcarde 

(2009), tem como objectivos: a maximização da eliminação de partículas coloidais, 

responsáveis pela maior formação de espuma e dificuldade na recuperação das 

leveduras; a preservação dos nutrientes, das vitaminas, dos açúcares, dos fosfatos, 

dos sais minerais e aminoácidos livres, necessários ao metabolismo das leveduras; a 

minimização dos contaminantes, que além de competirem com as leveduras pelo 

substrato, podem produzir metabolitos tóxicos, diminuindo a sua eficiência e a 

viabilidade das mesmas. 

 

A primeira fase do tratamento recorre a tecnologia de membranas (representado como 

peneiras na figura 4) para remover as partículas insolúveis (areia, argila, bagacilho7, 

etc.), os poros das membranas variam de 0,2 mm a 0,7 mm (COPERSUCAR, 2009).  

 

Em seguida procede-se ao tratamento químico da guarapa. Este visa remover as 

impurezas insolúveis, que não foram eliminadas na fase anterior, e as impurezas 

coloidais e solúveis, através da coagulação, floculação e precipitação, eliminando-as 

por sedimentação. Corrige-se ainda o pH para evitar a inversão e a decomposição da 

sacarose (NIPE, 2005). 

 

• Calagem 
 

No caso da produção de ramas, principalmente destinadas à exportação, é realizada 

uma adição de leite de cal (Ca[OH]2) à guarapa formando um composto insolúvel, com 

a função de coagular material coloidal, auxiliar na precipitação e arraste de impurezas 

solúveis e insolúveis ao elevar o pH a valores da ordem de 6,8 a 7,2 (COSAN, 2009). 

A técnica mais eficiente é designada de calagem fraccionada com duplo aquecimento, 

onde a adição de cal e o aquecimento são realizados de modo alternado, prevenindo 

desta forma a proliferação do contaminante microbiano Leuconostoc mesenteroides e 

a consequente transformação de sacarose em dextranas (com propriedades 

gelificantes) (Januário, 2008). 

 

 

 

                                                 
7 São assim denominados os fragmentos de cana ou bagaço (COPERSUCAR, 2009). 
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1.2.4 Tecnologia de produção de açúcar 
 

O caldo clarificado é uma solução diluída de sacarose de 13 a 16 ºBrix e que 

apresenta uma temperatura variável entre 95-98 °C (Horii, 1999). A transformação 

desse líquido em açúcar consiste numa fase de concentração por evaporação, um 

cozimento, uma cristalização, uma centrifugação e por fim uma secagem. 

Primeiramente é necessário concluir o tratamento da guarapa. 

 

• Sulfitação 
 

Na produção de açúcar directo submete-se a guarapa a um processo químico 

denominado sulfitação (facultativo para a produção de etanol) que pertence ao leque 

de técnicas de clarificação, podendo ser efectuada a quente ou a frio (Januário, 2008). 

Esta operação consiste na adição de SO2 (anidrido sulfuroso, obtido pela queima de 

enxofre8) numa coluna de sulfitação, onde a guarapa e o SO2 entram em contra-

corrente, diminuindo o pH da primeira até 4,0-4,5. Os objectivos consistem na inibição 

de reacções que provocam a formação de cor; a coagulação de colóides solúveis; a 

formação do precipitado CaSO3 (sulfito de cálcio); e a diminuição da viscosidade da 

guarapa e, consequentemente, do xarope e das massas cozidas, facilitando as 

operações posteriores de evaporação e cozimento (NIPE, 2005).  

 

• Carbonatação dupla  
 

Quando se pretende obter um açúcar mais puro e mais branco procede-se à técnica 

de carbonatação, alcançando-se uma clarificação mais eficiente. 

Consiste na aplicação de calor (50ºC), leite de cal (até pH 11), CO2 (até pH 10,5), 

seguido de uma filtração, em seguida aplica-se CO2 (até pH 8,5), novamente calor 

(<70ºC), filtrando-se novamente (onde se obtém as tortas de filtração); em seguida 

procede-se a uma sulfitação (Januário, 2008). 

 

• Evaporação 
 

O objectivo é concentrar a guarapa clarificada, removendo cerca de 83 a 86 % de 

água (Horii, 1999). O processo utilizado é a “evaporação de múltiplo efeito”. O 

equipamento é constituído por uma série de vasos ligados por tubos. O vapor entra a 

                                                 
8 Pormenor em fotografia no anexo II 
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120 ºC e a guarapa a ≈95 ºC e a ≈15 ºBrix, sai um xarope com 60 ºBrix, água e vapor; 

durante o processo, há recirculação de vapor (água evaporada do caldo) para o vaso 

seguinte. A operação recorre ao uso de vácuo parcial permitindo o uso de 

temperaturas mais baixas, importante tendo em consideração a instabilidade dos 

açúcares redutores presentes (Januário, 2008). 

 

• Cristalização 
 

Esta etapa é basicamente um prolongamento da anterior, em que a cristalização da 

sacarose é obtida em estado de sobressaturação, onde a temperatura ronda os 80 ºC, 

a pressão é reduzida (condição de vácuo) e ocorre em efeito simples, num 

equipamento designado por tacho. De acordo com Horii (1999) as diferenças 

essenciais entre um tacho e um evaporador dizem respeito à forma do fundo do vaso, 

as dimensões dos tubos de aquecimento (são mais largos e mais baixos) e de 

circulação de massa cozida9, as condições de pressão e a temperatura de trabalho. 

 

Nesta etapa ocorre a formação dos cristais de sacarose (com diferentes métodos: 

espera, choque, sementeira), que depende largamente do coeficiente de 

sobressaturação. Deverá ser bem controlado de modo a que os cristais adquiram a 

dimensão e formas pretendidas, tal é realizado indirectamente através do ºBrix, 

viscosidade e elevação do ponto de ebulição. Durante esta operação observa-se ainda 

o crescimento dos cristais (por controlo visual), a concentração final da massa (com 

93-95 °Brix e temperatura de 65-75 °C). Finaliza-se com a descarga da mesma nos 

malaxadores (Januário, 2008). 

 

• Malaxagem  
 

Também denominada de cristalização em movimento, consiste no arrefecimento da 

massa cozida através da sua movimentação constante. Os malaxadores são tanques 

em forma de U dotados de agitadores, onde a massa pode ser mantida por um 

período variável de 6 a 72 horas. Durante este arrefecimento lento, ocorrerá deposição 

da sacarose nos cristais existentes aumentando o seu tamanho. A cristalização 

decorre pela transferência de calor da massa cozida para o ar frio ou para a água que 

circula nas serpentinas dos malaxadores (Horii, 1999). As finalidades desta etapa são 

                                                 
9 Nesta fase a massa cozida consiste no açúcar cristalizado e pelo melaço composto por água, açúcar não cristalizado 
e não açúcares. 



26 
 

aumentar o tamanho dos cristais, esgotar os melaços incrementando o rendimento 

final em termos de kg de açúcar por tonelada de cana moída. 

 

• Centrifugação 
 

As centrífugas permitem a separação dos cristais da massa cozida e são constituídas 

por um cesto perfurado suspenso por um eixo ligado a um motor girando a alta 

velocidade. Por acção da centrifugação, o melaço atravessa a tela enquanto os cristais 

são retidos no interior. De acordo com Horii (1999), em função da qualidade da massa 

cozida inicial o mel recuperado destina-se a regressar ao processo (massa de maior 

pureza) ou para a destilaria (massa de menor qualidade). O processo é completado 

com a lavagem do açúcar com água ou com vapor para a obtenção de açúcar VHP 

(Very High Polarization)10. 

 

• Secagem 
 

No final da centrifugação, o açúcar obtido apresenta um alto teor de humidade, de 0,5 

a 2 % e uma temperatura relativamente elevada, entre 56-60 °C (Horii, 1999) até 95 °C 

devido à lavagem com vapor (COPERSUCAR, 2009). Nesta fase o objectivo é diminuir 

a humidade a tal ponto que impeça o desenvolvimento de microrganismos 

responsáveis pela deterioração da qualidade do açúcar, além de prevenir a 

coalescência dos cristais. À saída do secador, o açúcar branco tem uma temperatura 

de 35-40 °C e uma humidade de 0,03-0,07 (COPERSUCAR, 2009 e Horii, 1999).  

• Armazenagem 
 

Existem dois modos de armazenar o açúcar, de acordo com a maneira como será 

comercializado, isto é, a granel ou ensacado. Neste último caso, a capacidade padrão 

dos sacos é de 50 kg. 

 

O lugar de armazenamento deve impedir ao máximo o desenvolvimento de 

microrganismos (bactéria, leveduras e fungos). Para tal deverá ser um lugar seco e 

isolado das variações de temperaturas, sem circulação de ar natural e com paredes 

impermeabilizadas, para evitar a infiltração e/ou aumento de humidade.  

                                                 
10 Açúcar VHP (Very High Polarization) é o açúcar de exportação, é menos húmido que o açúcar bruto e pode ser 
refinado internamente. O açúcar refinado, na sua maior parte permanece no mercado interno (brasileiro), o açúcar 
cristal é destinado tanto ao mercado interno quanto ao internacional (Costa, 2000). 
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1.2.5 Tecnologia de produção de etanol 
 

A produção de álcool a partir da guarapa segue um processo de fermentação, seguido 

de destilação. Tendo já a guarapa sido tratada como para a produção de açúcar, e 

como referido anteriormente, a etapa da sulfitação é facultativa. 

 

• Arrefecimento da guarapa 
 

Para ser fermentado, a guarapa precisa ser arrefecida até uma temperatura de 30 °C, 

a seguir a pasteurização, tal é conseguido com um permutador de calor com utilização 

de água fria. 

 

• Preparação do mosto 
 

O caldo contém uma concentração de açúcar variável (função da variedade de cana, 

da época do ano), O mosto é uma mistura de guarapa clarificada, melaço e água, com 

uma concentração final ≈16-23 °Brix (COPERSUCAR, 2009), e em alguns casos pode 

ser necessária a suplementação de nutrientes, adição de anti-sépticos e o aumento da 

temperatura para se obter rendimentos satisfatórios (Alcarde, 2009). 

 

• Preparação do fermento 
 

São utilizados três tipos de fermentos: o fermento seleccionado (a partir de cultura 

pura), o fermento prensado e o fermento reaproveitado do ciclo anterior. O processo 

de fermentação mais utilizado no Brasil é o designado de Melle Boinot, um processo 

que recupera as leveduras através da centrifugação do vinho (produto resultante da 

fermentação), e o mais utilizado nas unidades industriais (Alcarde, 2008). De modo a 

propiciar condições óptimas de fermentação e evitar a infecção bacteriana, a levedura 

recuperada é sujeita a um tratamento que se baseia da adição de água e de ácido 

sulfúrico, gerando uma mistura chamada de pé-de-cuba (Alcarde, 2008). 

 

• Fermentação 
 

A fermentação é realizada em cubas (tanques de fermentação). O mosto preparado é 

misturado com o pé-de-cuba na proporção de 2:1 (Alcarde, 2008). Durante esta 

reacção, os açúcares presentes (sacarose, glucose e frutose) são transformados em 
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álcool. Existem diferentes processos de fermentação relacionados ao regime de 

alimentação das cubas. Dois processos estão disponíveis, provados e amplamente 

difundidos na região Centro - Sul, a fermentação em sistema fechado, alimentada com 

recirculação e reactivação de fermento, e a fermentação contínua em múltiplo estágio 

com recirculação e reactivação de fermento (NIPE, 2005). 

 

• Fermentação descontínua 
 

Conhecida desde a década de 30, realiza-se em três etapas (Alcarde, 2008): 

– O instante inicial, em que a solução nutriente esterilizada no fermentador é inoculada 

com o microrganismo e incubada de modo a permitir que a fermentação ocorra sob 

condições óptimas; 

– No decorrer do processo, nada é adicionado, excepto oxigénio, no caso de 

processos aeróbios, anti-espumante, e ácido ou base para controlo do pH; 

– O fim da fermentação, as cubas são descarregadas e o meio fermentado é tratado. 

As cubas têm que ser limpas, esterilizadas e recarregadas com mosto e inóculo para 

iniciar um novo ciclo fermentativo. 

 

Este processo apresenta menos riscos de contaminação (em comparação ao 

contínuo) e uma grande flexibilidade de operação, no entanto, o rendimento e a 

produtividade são baixos e apresenta “tempos mortos” durante a carga / descarga das 

cubas e os períodos correspondentes à lavagem e esterilização dos fermentadores. 

Sendo assim mais utilizado na indústria alimentar. 

 

• Fermentação contínua 
 

Segundo NIPE (2005) é a tecnologia mais adequada para destilarias de grande porte, 

conduzindo a vantagens em custo instalado, custos referentes à mão-de-obra e 

energia envolvidas no processo e vantagens relacionadas a controlo operacional, 

instrumentação e automação. Funciona com um sistema de alimentação contínuo de 

meio de cultura a uma determinada razão constante. O volume permanece constante 

através da retirada contínua de caldo fermentado (Alcarde, 2008). O custo de 

instalação fica contudo muito mais elevado e o risco de contaminação ou de mutação 

do fermento utilizado é mais elevado (NIPE, 2005). 

 

 



29 
 

• Centrifugação do mosto fermentado 
 

Posteriormente à fermentação o mosto é centrifugado para se separar o fermento do 

vinho. O fermento será tratado para regressar ao processo enquanto o vinho obtido é 

enviado para uma cuba que alimenta os aparelhos de destilação (NIPE, 2009). 

 

• Destilação 
 

O princípio da destilação é a separação dos vários componentes do vinho tendo por 

base a diferença de volatilidade dos mesmos, ou seja, no ponto de ebulição (NIPE, 

2009). É possivel a distinção dos componentes fixos (extracto do mosto, células 

microbianas, etc.) e dos voláteis (etanol, água, aldeídos, álcoois superiores, ácido 

acético, etc.). O sistema de destilação compõe-se de três etapas como se observa na 

figura 5. 

 
 

Figura 5 – Processo simplificado de destilação. 
Fonte: Albuquerque et al, 2008. 

 

A primeira etapa corresponde à destilação, que apresenta dois objectivos principais: a 

epuração (A1) e a concentração de cabeça (D), o que corresponde à eliminação 

parcial das impurezas de cabeça (aldeídos e ésteres); e por outro lado a destilação (A) 

com a separação da flegma (produto principal da destilação constituído por uma 

mistura hidroalcoólica impura com 40-45 % (v/v) de álcool) da vinhaça (acumulação de 

substâncias fixas e parte das voláteis) (Horii, 2008). 

 

A segunda etapa é a rectificação, uma nova destilação que purifica e concentra o 

etanol através da eliminação de álcoois homólogos superiores (óleo fusel, uma mistura 

concentrada das impurezas do flegma). Obtém-se a separação entre um álcool 
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hidratado (92,6 a 93,8 °GL11) e a flegmaça (resíduo aquoso da rectificação do flegma) 

(Horii, 2008 e NIPE, 2009). 

 

Quando se pretende obter álcool anidro, procede-se ainda a uma terceira etapa, a 

desidratação. Este tipo de álcool deverá ter um teor alcoólico entre os 99,3 a 99,8° GL, 

sendo necessário introduzir aos processos normais de destilação um artifício que 

propicie o fraccionamento da mistura azeotrópica, de modo a alterar a sua composição 

(Horii, 1999). Existem diferentes alternativas para se conseguir concentrar mais um 

pouco o álcool e obter um produto anidro. Segundo NIPE (2009) essas alternativas 

podem ser classificadas em quatro grupos:  

– Processos Azeotrópicos, utilizando benzol e ciclohexano 

– Processos Extractivos, com glicerina e monoetilenoglicol 

– Peneira Molecular (sistema de membranas), composta de Zeolitos 

– Membrana seletiva, com um filtro de silicato (sistema a vácuo) 

 

De uma forma conclusiva, estão expostos no quadro 2 quais os tipos de açúcar e 

álcool produzidos numa unidade industrial. 

 

 
Quadro 2 – Tipos de açúcar e álcool produzidos numa unidade industrial. 

 
Tipos de açúcar Tipos de Álcool 

Grupos Subgrupos Grupos Subgrupos 

Açúcar Refinado Amorfo 

Glacê 

Álcool anidro Combustível e 

outros fins 

Açúcar Líquido Xarope invertido 

Xarope simples 

Açúcar Demerara Álcool Hidratado Combustível e 

outros fins Açúcar GC (granulometria controlada) 

Açúcar Cristal Cristal standard 

Cristal superior 

Cristal especial 

Álcool gel (medicinal) 

 
Fonte: Perina, 2002.  

 

 

                                                 
11 Percentagem de álcool - medido em graus Gay Lussac. Mede-se segundo a quantidade de álcool existente para 
cada 100 litros da mistura. Assim, uma mistura de x º tem x litros de álcool puro para cada 100 litros de mistura. 
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De acordo com Horii (1999), são obtidos 30 a 40 kg/tonelada de cana com 75 % de 

humidade de torta de filtro, resíduo da filtração mecânica, quando o caldo é submetido 

ao tratamento. Praticamente todas as unidades industriais brasileiras utilizam a 

totalidade da torta de filtro na adubação no plantio da cana, satisfazendo praticamente 

toda a necessidade de azoto e a maior parte da de fósforo (NIPE, 2005). 

 

Os subprodutos resultantes da produção de etanol não são desperdiçados, 

apresentando aplicações interessantes como as descritas a seguir. 

 
A vinhaça, o líquido derivado da destilação do vinho, resulta da fermentação do caldo 

da cana-de-açúcar ou do melaço. Obtém-se cerca de 13 litros por cada litro de etanol 

e a sua maior utilização é na fertirrigação dos solos, apesar de já se ter em mente a 

alimentação de animais, a produção de proteínas e a produção de metano (Horii, 

1999). Muitas empresas estão actualmente a desenvolver processos para concentrar 

este produto, de modo a tornar viável economicamente o seu uso em áreas mais 

distantes da unidade industrial (acima de 30 km) e também para ir de encontro às 

normas de distribuição deste produto12.  

 

A flegmaça, o resíduo aquoso da rectificação do flegma, é utilizada na diluição do 

fermento, na lavagem dos fermentadores e permutadores de calor, e nos outros 

equipamentos da unidade industrial em geral (Albers, 2007). 

 

 

1.3 Mercado de Açúcar e Etanol 
 

 

A produção de açúcar tem um importante destaque no desenvolvimento do sector 

sucroalcooleiro no Brasil, como já exemplificado no capítulo 1.1 (Perspectiva 
histórica) sem, no entanto, ter sido estudada a evolução da sua produção, tanto para 

a realidade brasileira como para os demais países produtores. Desta forma, e 

utilizando dados da FAOSTAT (Divisão de Estatísticas da FAO – Food and Agriculture 

Organization) apresentar-se-á a ilustração dessa evolução, comparando apenas a 

produção de cana-de-açúcar, tendo em conta o âmbito desta pesquisa. 

 

                                                 
12 São normas para o armazenamento, transporte e aplicação no solo da vinhaça gerada no processamento da cana-
de-açúcar no estado de São Paulo, numa tentativa de diminuir a poluiçao gerada pelas unidades industriais (UDOP, 
2005). 
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1.3.1 Mercado de açúcar 
 

Na figura 8 e 9 está presente a evolução da produção mundial de cana-de-açúcar, de 

1961 a 2007, onde se verifica que o Brasil e a Índia lideram largamente a produção, 

seguidos pela China. Cuba desde os anos 90 tem registado uma diminuição da sua 

produção açucareira, enquanto outros países começaram a expandir, como é o caso 

da Tailândia, México e Paquistão. 

 

 
 

Figura 8 – Evolução da produção mundial de cana-de-açúcar (principais países) de 1961 a 

2007. 
Fonte: FAOSTAT, 2009 

 

 

 
 

Figura 9 – Evolução da produção de cana-de-açúcar, de 1961 a 2007, Brasil e Índia. 
Fonte: FAOSTAT, 2009.  

 

Especificando a realidade brasileira e utilizando a dados da UNICA, na figura 10 

constata-se a supremacia da região Centro – Sul na produção de cana-de-açúcar 

relativamente ao Brasil como um todo, que apesar de uma ligeira quebra na safra do 
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ano agrícola de 2000/2001. A produção total apresenta uma tendência crescente, 

impulsionada pelo que ocorre na região Centro – Sul, uma vez que na região Norte – 

Nordeste a produção manteve-se praticamente constante. 

 

 
 
Figura 10 – Processamento de cana-de-açúcar no Brasil, desde a safra 90/91 até à de 07/08. 

Fonte: UNICA, 2009.  
 

1.3.2 Consumo de açúcar 
 

O açúcar é de extrema importância a nível alimentar, pois faz parte da cesta básica de 

alimentação de muitos países, na maioria países em desenvolvimento. Ao analisar-se 

a figura 11, o consumo de açúcar em toneladas, este disparou num dos principais 

países produtores, a Índia, nos últimos 20 anos, aumentando ainda no Brasil e na 

China. Os E.U.A. apresentam algumas oscilações, apesar de um consumo elevado, 

enquanto os restantes países apresentam um consumo relativamente estável. 

 

 
 

Figura 11 – Consumo mundial de açúcar em toneladas (principais países). 
Fonte: FAOSTAT, 2009 
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Agora ao verificarmos os dados em termos de consumo per capita, (figura 12) 

observa-se que Cuba regista, nos países representados, os maiores valores de 

consumo, seguido do Brasil. A Índia, maior consumidor em termos de toneladas 

apresenta um consumo per capita baixo, não atingindo nos últimos anos os 20 

kg/ano/capita, cerca de menos 30 kg que o Brasil. A China foi incluída nesta análise 

com o seu diminuto consumo em açúcar (não chega a 10 kg/ano) para se ter uma 

ideia panorâmica do consumo mundial e da importância deste produto na alimentação 

de vários países. 

 

 
 

Figura 12 – Consumo mundial de açúcar em kg/ano/capita (principais países). 
Fonte: FAOSTAT, 2009.  

 

 

Os países europeus têm vindo a aumentar o seu consumo per capita nos últimos 

anos, com valores a variar entre os 30 e os 50 kg/ano, com representação nesta figura 

pelo Reino Unido, apesar de este país registar uma diminuição. Tal acontece devido 

às crescentes preocupações com a saúde e consequente redução de consumo de 

produtos calóricos e substituição desses por outros menos ricos em calorias, 

paradoxalmente, a população alimenta-se cada vez mais fora de casa, levando ao 

aumento de consumo de produtos de fácil confecção, ricos em açúcar e gordura. 

 

 

1.3.3 Mercado de etanol 
 

A produção de álcool será tratada nesta secção apenas no que diz respeito à 
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sector no Agronegócio do Brasil). 
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Conforme exposto anteriormente o álcool produzido a partir da cana-de-açúcar pode 

ser hidratado ou anidro. Na figura 13 verifica-se que a produção de etanol hidratado 

manteve-se constante nos anos 90, diminuindo bastante na safra 2000/01, 

recuperando nos anos seguintes, atingindo mais de 14 mil milhões de litros na safra do 

ano agrícola de 2007/08.  

 

 
 

Figura 13 – Produção brasileira de álcool hidratado, desde a safra 90/91 até à de 07/08. 
Fonte: UNICA, 2009.  

 

 

A produção de álcool anidro não tem o mesmo comportamento que a de álcool 

hidratado, apesar de permitir uma maior variabilidade de abastecimento ao 

consumidor, a sua produção incorre em maiores custos pois implica a utilização de 

mais e melhoradas tecnologias. Constata-se na figura 14 que desde os anos 90 a 

produção deste tipo de álcool tem aumentado sem, no entanto, atingir os valores da 

produção do álcool hidratado. Na safra do ano agrícola 2007/08 foram produzidos 

pouco mais que 8 mil milhões de litros. 

 

 
Figura 14 – Produção brasileira de álcool anidro, desde a safra 90/91 até à de 07/08. 

Fonte: UNICA, 2009.  
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O aumento verificado para a safra do ano agrícola de 2004/05 na produção de álcool 

anidro é relacionado com a inovação da tecnologia flex-fuel, que fez com que os 

consumidores voltassem a ter confiança neste tipo de combustível alternativo, após as 

crises de abastecimento ocorridas nos anos 90.  

 

 
 

Figura 15 – Produção brasileira total de álcool, desde a safra 90/91 até à de 07/08. 
Fonte: UNICA, 2009. 

 

Na figura 15 constata-se que a produção total de álcool tem aumentado bastante nos 

últimos oito anos, superando os 22 mil milhões de litros na safra 2007/08. Destaca-se 

ainda a supremacia da região Centro – Sul em relação ao total brasileiro na produção 

de etanol quer seja hidratado ou anidro, contabilizando para mais de 95 % do total 

produzido. 

 

 

1.4 A importância do sector no agronegócio do Brasil 
 

 

Como mencionado anteriormente, o sector sucroalcooleiro tem uma importância 

saliente no Brasil, tanto a nível histórico, como contemporâneo, nas vertentes 

económica e social. Especificamente, a nível económico a importância pode ser 

mensurada em termos dos valores e dos volumes das transacções que comporta, e do 

peso dessas acções no total do agronegócio brasileiro. Pode-se constatar esta 

relevância no quadro abaixo, que compara os números do sector sucroalcooleiro das 

safras dos anos agrícolas de 2006/07 e de 2008/09. 
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Quadro 3 – Comparação de números relevantes para as safras 2006/07 e 2008/09. 

 
Itens 2006/07 

 
2008/09 

Unidades 
produtoras 

344 usinas e destilarias 420 usinas e destilarias13 

Peso no PIB 
nacional 

3,65% 1,76% 

Peso no PIB 
agronegócio 

8% 6,52% 

Empregos 4 Milhões (directos e indirectos) 4,5 Milhões (directos e indirectos) 

Agricultores 72 000 72 000 

Esmagamento de 
cana 

420 Milhões de toneladas 560 Milhões de toneladas 

Produção 30 Milhões de toneladas de açúcar 

e 17,5 mil milhões de litros de 

etanol 

32 Milhões de toneladas de açúcar 

e 27 mil milhões de litros de etanol 

Exportação 19 Milhões de toneladas de açúcar 

(7 mil milhões de US$) e 

 3 Mil milhões de litros de etanol  

(1,5 mil milhões de US$) 

20 Milhões de toneladas de açúcar 

(9 mil milhões de US$) e 

5 Mil milhões de litros de etanol  

(2,2 mil milhões de US$) 

Recolha de 
impostos 

12 Mil milhões de reais (R$) 13 Mil milhões de reais (R$) 

 
Fonte: JornalCana, 2009 e MAPA, 2009. 

 

 

A área cultivada de cana-de-açúcar, cerca de 8 milhões de hectares na safra 2007/08, 

é superior à área colhida, cerca de 6,5 milhões de hectares, devido muito 

principalmente ao ciclo da cultura (CTC, 2009), o seu cultivo representa 3,3 % da área 

agricultável brasileira (JornalCana, 2009). Somente a região de São Paulo apresentou, 

em 2007, em termos de área cultivada, cerca de 4,2 milhões de hectares, confirmando 

a sua posição de vanguarda, devido ainda à utilização da melhor tecnologia actual 

(CTC, 2009). A quantidade de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol é de 

aproximadamente 52 % (Bacchi, 2008). 

 

Graficamente (figura 16) pode-se observar a participação do agronegócio na sua 

totalidade no PIB brasileiro, de 1994 a 2007. Participação essa que atingiu um máximo 
                                                 
13 Destas 420 unidades industriais, 248 são consideradas mistas, 157 apenas como destilarias e 15 produzem apenas 
açúcar (MAPA, 2009). 
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de 30 % em 2003 e que se tem mantido na faixa dos 20 – 30 %, representando a 

importância que este sector tem na formação do PIB brasileiro. 

 

 

 
 

Figura 16 - Participação do Agronegócio no PIB do Brasil, de 1994 a 2007. 
Fonte: CEPEA/ESALQ/USP, 2009. 

 

 

Em termos de crescimento do agronegócio, o ano de 2007 apresentou um dos mais 

elevados valores dos últimos doze anos, chegando quase ao patamar de 2002, o ano 

que registou o maior crescimento, com 8,8 % (figura 17). 

 

 
 

Figura 17 – Crescimento do PIB do Agronegócio, de 1995 a 2007. 
Fonte: CEPEA/ESALQ/USP, 2009. 

 
 
A diminuição registada para a importância deste sector, tanto no PIB do agronegócio 

como no PIB nacional (quadro 3), deve-se principalmente à queda dos preços, como 

se verifica nas seguintes figuras. Os valores de preços apresentados representam os 

preços deflacionados, tendo em consideração os preços nominais referentes a um 

preço base, Dezembro de 2008, e a um índice geral de preços (IGP), fornecido pela 
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FGV (Fundação Getúlio Vargas), que corresponde a uma média ponderada de preços, 

ponderando 30 % os preços do consumo, 60 % os preços do atacado e 10 % da 

construção civil. São calculados da seguinte forma: 

 

 
 
A figura 18 ilustra que os preços do álcool anidro e do álcool hidratado não variam 

muito entre si mas apresentam oscilações ao longo do tempo, no período de tempo 

considerado (de Julho de 2001 a Dezembro de 2008) o preço do álcool anidro é 

superior ao do álcool hidratado, exceptuando o mês de Março em 2006. Verifica-se 

que os preços dos dois produtos são os mais baixos desde Maio de 2005. 

 

Estas variações são sazonais e devidas ao ciclo produtivo da cana-de-açúcar, o que 

influencia o fluxo das unidades produtoras, e até certa medida, a rentabilidade dos 

segmentos agrícola e industrial (Bacchi, 2008). 

 

É de relembrar que a época de campanha (safra) para a região Norte – Nordeste é de 

Setembro a Março e para a região Centro – Sul é de Abril a Dezembro (Marjotta-

Maistro, 2002), e verifica-se que em termos médios, os preços mais baixos do álcool 

hidratado ocorrem nos meses de Junho e Julho, e que os preços mais elevados em 

Dezembro e Janeiro (Bacchi, 2008). 

 
 

 
 

Figura 18 – Evolução dos preços deflacionados de álcool anidro e hidratado para o período 

07/2001 a 12/2008. 
Fonte: CEPEA/ESALQ/USP, 2009. 
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Na figura 19 verifica-se a evoluçao dos preços do açúcar, onde a questão da 

sazonalidade não é tão evidente como para o álcool devido à influência do mercado 

internacional.  

 

 
 

Figura 19 – Evolução dos preços deflacionados de açúcar para o período Julho de 2001 a 

Dezembro de 2008. 
Fonte: CEPEA/ESALQ/USP, 2009. 

 

 

Não obstante a questão dos preços, verifica-se que as exportações têm aumentado de 

uma forma bastante significativa nos últimos cinco anos (figura 20), sendo a região do 

Centro – Sul a maior responsável por esse incremento. 

 

 
Figura 20 – Volume das exportações anuais de etanol por regiões14. 

Fonte: UNICA, 2009. 
 

Em termos de valor, as exportações atingiram cerca de 2 400 milhões de doláres 

americanos F.O.B. (Free On Board) para o ano de 2008 (figura 21). 

 

                                                 
14 As exportações referentes ao ano safra de 2008/09 são parciais: correspondem ao volume exportado entre Abril de 
2008 a Janeiro de 2009. 
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Figura 21 – Valor das exportações anuais por regiões. 
Fonte: UNICA, 2009. 

 

 

Segundo Beauclair (2008), as exportações têm aumentado recentemente de um modo 

mais calmo para que seja possivel atender à procura interna de álcool, de maneira a 

que não se repitam erros do passado, como a redução de oferta e consequentemente 

diminuição da confiança dos consumidores. Isto é, tem sido dada uma maior 

importância ao mercado interno, numa óptica de planeamento estratégico da 

produção. 

 

Esta procura interna ou doméstica tem vindo a aumentar, como se pode observar no 

quadro 4, onde para intervalos de tempo de dez anos se verifica o consumo aparente 

de álcool carburante em mil barris por dia, sendo que de 1975/1984 para 1985/1994 

deu-se um aumento de cerca de 450 % no consumo. 

 

 
Quadro 4 – Consumo aparente (valores médios) de álcool carburante. 

 
Intervalo tempo Mil barris / dia

1934 / 1944 0,50 

1945 / 1954 0,91 

1955 / 1964 2,69 

1965 / 1974 4,36 

1975 / 1984 43,41 

1985 / 1994 195,22 

1995 / 2007 193,83 

Fonte: ANP, 2009. 
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Constata-se na figura 22 que os Estados Unidos da América são o maior país 

importador de etanol brasileiro, com cerca de 1 500 milhões de litros, em 2008, para 

corresponderem à sua procura interna, seguido dos países baixos (Holanda) com 

cerca de 1 330 milhões de litros de etanol importado. 

 

 

 
 

Figura 22 – Exportações de etanol por país. 
Fonte: UNICA, 2009. 

 

Em relação à exportação de açúcar (refinado e bruto), constata-se na figura 23, onde 

estão representados os dez principais países importadores, para o período de 2006 a 

2008, que o grande importador foi a Rússia, atingindo quase as 4 400 toneladas em 

2008. 

 

 

 
 

Figura 23 – Exportações de açúcar por país (em milhares de toneladas). 
Fonte: SECEX/ÚNICA, 2009. 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

Vo
lu

m
e 

(m
ilh

õe
s 

de
 L

)

2006

2007

2008

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Q
ua

nt
id

ad
es

 (1
0^

3 
to

n.
)

2006

2007

2008



45 
 

Apesar de não estar representado graficamente, existe uma cota especial 

(mencionado anteriormente) que a região do Norte – Nordeste, beneficiando-a em 

relação à exportação de açúcar para os Estados Unidos da América, na safra do ano 

agrícola de 2007/08, esta correspondeu a cerca de 162 toneladas de açúcar (MAPA, 

2007). 

 

É ainda de relevante interesse observar como tem evoluído o Produto Interno Bruto 

brasileiro nos últimos 18 anos, tanto em variação percentual como em valor absoluto 

(milhões de reais) de modo a se poder ter uma apreciação global da conjuntura 

económica deste país. 

 

 
 

Figura 24 – Evolução do PIB brasileiro, em percentagem, de 1990 a 2008. 
Fonte: Banco do Brasil, a partir de dados IBGE, 2009. 

 

Verifica-se (figura 24) que para os últimos nove anos, a variação tem sido positiva, 

com os anos de 2004 e 2007 a atingirem valores perto dos de 1994 (cerca de 6 %). 

 

 
 

Figura 25 – Evolução do PIB brasileiro em milhões de reais. 
Fonte: Banco do Brasil, a partir de dados IBGE, 200915. 

 

                                                 
15 Para o ano de 2008 foram usadas estimativas IBPT em 15/12/2008. 
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Analisando a evolução em valores absolutos (figura 25), constata-se o aumento 

crescente mais pronunciado a partir do ano 2000 até 2008, quando comparado de 

1992 até 2000, em 2008, as estimativas IBPT16 são de quase 3 mil milhões de reais. 

 

 

1.5 O etanol como commodity 
 

 

Numa óptica de sustentabilidade e de confiança dos mercados internacionais a 

questão do etanol tornar-se uma commodity, ou seja, uma mercadoria cotada em 

bolsa de mercadorias é de extrema importância. Uma vez que a grande maioria dos 

países importadores de petróleo (países fortemente industrializados) não deixará a 

dependência em relação à OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) 

de ânimo leve para passar a depender do Brasil e dos Estados Unidos da América e 

do seu petróleo verde.  

 

A elevação do preço do petróleo abre actualmente uma janela de oportunidades aos 

projectos que visam ao aumento da produção de etanol, até então inviáveis do ponto 

de vista económico. Ao que se junta as questões geopolíticas ligadas à produção de 

combustíveis fósseis, que apontam para a necessidade de aumentar o uso de fontes 

renováveis de energia (Bacchi e Barros, 2008). 

 

Actualmente estamos a passar de uma era de produção, para uma era de mercado, e 

não existe mercado sem existir, previamente, produção e consumo (Jank, 2008). 

Desta forma, o estabelecimento de um mercado internacional é de extrema relevância, 

pois tendo em conta a realidade brasileira, a produção nem é suficiente para abastecer 

o mercado internacional, visto que 90 % tem como destino o mercado interno, e não 

se pode estar apenas dependente dos EUA (Silva, 2009). 

 

Em relação ao aumento do número de países a produzir as vozes são unânimes, uma 

vez que ao amplificar a quantidade de países produtores de álcool combustível não só 

leva a um acréscimo de confiança por parte dos países importadores como tem efeitos 

positivos no mercado do açúcar e do álcool (França, 2008; Rodrigues, 2008 e Silva, 

2009). Pois, como se pode comprovar na figura 26, o leque de países produtores é 

ainda muito restrito, com os EUA e o Brasil na liderança largamente distanciados da 

China e da Índia.  
                                                 
16 Instituto Brasileiro de Planeamento Tributário 
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A figura transmite ainda as projecções realizadas pela OCDE/FAO em relação à 

produção daqui a oito anos, o que leva à questão do mercado potencial dos 

biocombustíveis, nomeadamente do bioetanol. A internacionalização deste 

combustível verde não depende só do incremento de países a produzi-lo mas também 

do aumento do seu consumo, que se pode traduzir pelas metas impostas ou propostas 

pelos maiores mercados internacionais. 

 

 
 
Figura 26 – Evolução da produção mundial de etanol em relação aos maiores produtores, com 

projecções para 2017. 
Fonte: OCDE / FAO, 2008 e UDOP / MAPA, 2009. 

 

 

Atendendo a conjuntura global, qualquer país pode produzir alimento, o mesmo não se 

pode dizer em relação à bioenergia. Existe um enorme potencial na América Latina, 

em África e no sudoeste asiático, os países aqui abrangidos têm a oportunidade de 

tornar-se os produtores da commodity mais importante do século XXI: a energia, seja 

na forma de biocombustível, ou na forma de bioelectricidade (França, 2008; Jank, 

2008 e Rodrigues, 2008). 

 

Em relação ao Brasil, o aumento do número de países produtores implicará não só a 

exportação de etanol, mas a exportação de unidades industriais (usinas) inteiras, com 

a tecnologia, o conhecimento e know-how, a logística e a pesquisa associadas 

(Rodrigues, 2008), nomeadamente para países com as condições mais adequadas 

como África e parte da Ásia. Considera-se que a produção na América do Norte e na 

Europa, a longo prazo, não tem potencial suficiente para os objectivos propostos; 

desta forma o comércio entre os produtores mais eficientes e os países da OCDE é 

mutuamente benéfico (Doornosch, R. e Steenblik, R., 2007). 
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A questão é que dar o alimento não é sustentável, é uma ajuda de curta duração, 

enquanto o desenvolvimento perpetua-se e multiplica-se (França, 2008) e o país quer 

contribuir desta forma para o desenvolvimento sustentável e sustentado destas 

regiões. A produção de etanol pode atender às necessidades económicas, ambientais 

e sociais dos países africanos, pois conta com um mercado em expansão e tornar-se 

a base de exportação para a Europa e a Ásia, preferencialmente (França, 2008 e 

Jank, 2008). 

 

No mundo dos combustíveis fósseis, existem cerca de vinte países a produzir, muitos 

deles instáveis e em conflito, abastecendo à volta de uns duzentos países. Na 

realidade dos combustíveis renováveis, poderão ser mais de cem os países 

fornecedores (Jank, 2008 e Reis, 2008). E é elementar para a sobrevivência da 

produção alcooleira brasileira, como indústria, que o etanol seja fonte central de 

políticas externas em diversos países tropicais (Caldas, 2008). 

 

Não se irá construir um mercado global de biocombustíveis, se não existirem 

programas de produção e consumo sólidos em vários países do mundo e não se pode 

esquecer que os biocombustíveis são muito dependentes de políticas públicas e de 

suporte (Carvalho, 2008). A consolidação do etanol como uma commodity global 

passa, numa primeira fase, pelo empenho em desenvolvimento de programas 

nacionais, de produção e consumo e, numa segunda fase, pela abertura desses 

mercados (Jank, 2008). Segundo Marcos Jank (actual presidente da UNICA), é função 

do sector sucroalcooleiro brasileiro estimular o crescimento da produção e do 

consumo do etanol no maior número possível de países, bem como a defesa da 

obrigatoriedade da mistura e do estabelecimento de padrões universais para o 

produto. Só assim se poderá descentralizar a produção deste petróleo verde, 

reduzindo as inseguranças respeitantes ao seu abastecimento, para o qual também 

contribuirá a criação de stocks mundiais (Bacchi e Barros, 2008). 

 

Relativamente ao consumo de etanol, as melhores oportunidades não se limitam ao 

sistema flex-fuel do automóvel, alguns países precisam do etanol como aditivo, outros 

como combustível carburante, outros ainda da bioelectricidade que o sistema pode 

gerar (Caldas, 2008 e Silva, 2009). E estas opções dependem grandemente dos 

incentivos governamentais que visem o aumento do uso do etanol num maior número 

de países (Bacchi e Barros, 2008). Entre esses incentivos encontram-se as metas de 

substituição dos combustíveis fósseis pelos renováveis. No quadro 5 verifica-se que 

muitos países já adoptaram e muitos outros planeiam fazê-lo, a grande maioria à base 
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de etanol, pois a produção de biodiesel actualmente só tem expressão na União 

Europeia. Aqui as matérias-primas utilizadas na produção de etanol são culturas 

cerealíferas, como o trigo, e ainda o sorgo sacarino; já no caso do biodiesel as 

matérias-primas de eleição são a colza e o óleo de girassol, entre outros. 

 

 
Quadro 5 – Visão global das metas de substituição dos combustíveis fósseis. 

 
Estabelecido % Planeado % 

Brasil 23-25 Canadá 6  

Índia 5 México 10 

Tailândia 10 Costa Rica 5 

Filipinas 5 Bolívia 25 

Taiwan 5 Argentina 5 

China 10 Reino Unido 5 

Suécia 5 França 7  

Colômbia 10 Uruguai 10 

Japão 3 Austrália 10 

 
Fonte: Reis, 2008 e UNICA, 2008. 

 

 

Nos EUA o alvo é de reduzir em 20 % o consumo de gasolina até 2017, o que 

representa o uso de cerca de 132,5 mil milhões de litros de etanol, através do 

programa RFS – Renewable Fuel Standard (este assunto será discutido 

posteriormente). Apesar do aumento da produção e dos incentivos do governo, tal não 

será suficiente para atingir a meta, levando a que o país possa aumentar a sua 

participação nas exportações brasileiras e importar de outros países americanos, 

como a Argentina, a Colômbia, o Peru e Costa Rica (Bacchi e Barros, 2008). 

 

A União Europeia ao definir 10 % como obrigatórios, não só irá contribuir para um 

incremento nas transacções internacionais de etanol como começará um longo debate 

sobre as questões dos critérios de sustentabilidade, o uso da terra, alimentos versus 

energia, e questões sociais no corte da cana (Jank, 2008). 

 

Voltando ao assunto das metas estabelecidas e propostas por inúmeros países, ao 

observar-se a figura 27, onde se simulou a procura de etanol com três possíveis 

cenários de substituição de gasolina, 5, 10 e 20 % de etanol, constata-se que são os 
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Quadro 6 – Tarifas aplicadas sobre o etanol brasileiro. 

 
  Tarifa pré-Doha 

 Importação em 2007

(milhões L) 

Alíquota AVE17 

UE 1 249 0,192 €/L 43 % 

EUA 1 936 2,5% + 0,143 U$/L 57 % 

 
Fonte: UNICA, 2008. 

 

Os custos de produção de biocombustíveis líquidos na União Europeia e nos EUA são 

maiores que os custos dos combustíveis fósseis, o que obriga a subsidiar estes 

produtos (nos EUA o subsidio é de US$ 134,7 / m3) (Bacchi e Barros, 2008); tal 

situação não se verifica no Brasil, cujos custos são 46 % dos da União Europeia e 71 

% dos custos dos EUA (FAO, 2007b).  

 

Marcos Jank (2008) considera o subsídio como importante, porque no caso dos EUA, 

o país não vai sair da dependência do petróleo para uma dependência de outro 

produto importado, a sua intenção é produzir etanol de milho e depois celulósico. O 

primeiro é menos eficiente que o produzido a partir da cana-de-açúcar, e ainda 

existem muitas incertezas em relação ao etanol celulósico. Afirma ainda que é possivel 

o Brasil complementar a oferta daquele país com um etanol mais eficiente 

ambientalmente e mais barato, o que até poderia ajudar a derrubar o preço da 

gasolina nos EUA e a melhorar o balanço energético e ambiental nesse país. 

 

Os países exportadores de etanol das nações da Bacia do Caribe beneficiam de uma 

concessão, desde 1983, que lhes garante o acesso livre de tarifas ao mercado norte-

americano. Esta situação leva a que em vez de produzir etanol, a maior parte do álcool 

anidro seja importado do Brasil, uma etapa de acréscimo de valor que vai de encontro 

aos requisitos dos EUA, para que os produtos elegíveis ao abrigo da quota sejam 

“substancialmente transformados” se não forem provenientes dos próprios países 

(Doornosch, R. e Steenblik, R., 2007). 

 

No caso da União Europeia, um dos fortes argumentos para que as tarifas sejam 

removidas é o facto de como irá necessitar de importar uma grande parte dos 

biocombustíveis, não deve favorecer a produção destes domesticamente, com 

                                                 
17 1 AVE  1 equivalente Ad Valorem calculado segundo a metodologia acordada na OMC. 
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produções de baixo desempenho em termos de carbono, se pode importá-los mais 

baratos e limpos (Doornosch, R. e Steenblik, R., 2007). 

 

Outros argumentam ainda que os biocombustíveis podem ser usados para 

desbloquear as negociações de comércio da Ronda Doha. É assumido que a 

produção destes, ao absorver os excedentes de produção, permitirá aos países em 

desenvolvimento vender mais as suas commodities aos países mais desenvolvidos ou 

transformá-las mais, como o açúcar e o sorgo sacarino em biocombustíveis, para uso 

próprio ou para fins de exportação (Doornosch, R. e Steenblik, R., 2007). 

 

Mas não são só as barreiras tarifárias que dificultam a consolidação do etanol como 

commodity, mas também as chamadas barreiras não tarifárias. como as medidas 

sanitárias e fitossanitárias e as regulações técnicas a que são sujeitas as matérias-

primas dos biocombustíveis, os seus produtos finais e os veículos que operam com 

estes produtos nos postos fronteiriços e nas alfândegas (Doornosch, R. e Steenblik, 

R., 2007). 

 

Para que venha a ser uma commodity efectivamente, o etanol necessita de acordos 

importantes na área da certificação e unificação dos métodos de análise e dos 

padrões a serem analisados, isto é, de padronização. 

 

Segundo Roberto Rodrigues (2008), a padronização é mais simples, pois o etanol não 

é sujeito a tanta variabilidade quanto o biodiesel (muito devido ao tipo de matéria-

prima), e em relação à certificação, é um assunto mais complexo, pois tem de ser 

tratada em conjunto com o sector privado. 

 

Na certificação, é necessário um balanço entre os aspectos económicos, sociais e 

ambientais, considerando as diversas matérias-primas agrícolas (Jank, 2008). A 

certificação é útil para promover práticas sustentáveis mas não pode ser tomada como 

garantia de protecção, pois é necessário ter em atenção os efeitos e a efectividade 

dos esquemas de certificação (Doornosch, R. e Steenblik, R., 2007). 

 

O INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 

desenvolveu o Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis no sentido da 

consolidação de uma imagem de qualidade do etanol brasileiro com o intuito de 

assegurar que este produto segue requisitos estabelecidos pela ANP para as 

propriedades físico-químicas deste tipo de combustível. Esse programa é baseado em 
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critérios técnicos pré-estabelecidos, contemplando a qualidade intrínseca do produto e 

o impacto sócio-ambiental do processo produtivo (INMETRO, 2009).  

 

É possivel a distinção de quatro objectivos nesse programa, o primeiro é a validação 

da conformidade, de um ponto de vista técnico, atendendo aos requisitos de 

sustentabilidade sociais, ambientais e económicos, tendo em consideração toda a 

fileira de produção; o segundo objectivo é evidenciar que a produção de etanol 

produzido a partir da cana-de-açúcar reduz a emissão dos gases de efeito de estufa; o 

terceiro propósito focaliza-se sobre a necessidade de comunicação positiva sobre o 

etanol e a valorização da sua imagem. O quarto e último objectivo considera a 

importância para o Brasil na participação activa das discussões internacionais relativas 

ao processo de certificação (Lobo, 2008). 

 

Na figura 28 são exemplificados os passos para tornar possivel a certificação do 

etanol, com a cadeia de disciplinas técnicas presentes para a obtenção da qualidade 

da conformidade (Q). A complexidade das interacções entre os diferentes agentes do 

projecto de especificação é deveras evidente. O realce é sobre o reconhecimento 

internacional das técnicas de metrologia e a importância dos acordos internacionais. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 28 – Cadeia de disciplinas técnicas para qualidade da conformidade (Q). 
Fonte: revista Visão agrícola n°8, 2008. 
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Esta cadeia deverá estar bem definida de modo a ser possivel o estabelecimento das 

responsabilidades e dos poderes de negociação dos stakeholders: produtores, 

indústrias e associações do sector privado aos bancos e fornecedores do sector de 

serviços, passando pela sociedade académica e civil organizada (organizações não-

governamentais sociais, ambientais e de consumidores) (Nappo, 2008). 

 

A padronização é importante para a consolidação de um mercado futuro para o etanol, 

pois permitirá a realização de operações financeiras que possam assegurar aos 

agentes do mercado menores riscos associados à variabilidade (Bacchi e Barros, 

2008). 

 

É necessário que exista um consenso entre compradores e vendedores sobre uma 

especificação mais racional para o etanol, com características realmente importantes 

para a mistura na gasolina, bem como uniformização dos métodos, unidades de 

medida e certificados na medição das características definidas (quadro 7). 

 
Quadro 7 – Comparação entre padrões técnicos para etanol: países seleccionados. 

 
Especificação Brasil EUA Suécia Índia Polónia  Canadá 

Aspecto X X X X X X 

Cor X  X   X 

Teor de etanol X X X X X X 

Teor de água  X X  X X 

Acidez X X X X X X 

Densidade X  X X  X 

Teor em hidrocarbonetos X X X   X 

Condutividade eléctrica X   X   

Alcalinidade     X   

Teor em metanol  X X X   

Aldeídos     X X X  

Cobre X X  X X X 

Cloro     X X 

Ferro X      

Sódio  X      

Enxofre  X     

pH  X    X 

Ésteres      X  

 Fonte: IFQC, 2004. 
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Como se constata, as especificações para o etanol não são de concordância uniforme 

nos principais países envolvidos, actualmente, no comércio internacional deste 

produto. No entanto, estão a decorrer conversações e a realizar-se estudos e 

relatórios para se tentar ultrapassar esta dificuldade, harmonizando os diferentes 

padrões.  

 

Das especificações analisadas, oito delas são compatíveis nos três principais 

mercados envolvidos presentemente (Brasil, EUA e UE) como a aparência, a 

densidade, os teores de sulfato, enxofre, cobre, aço e sódio. Um dos padrões que tem 

gerado mais discussão é o volume de água permitido no etanol (álcool hidratado) que 

no Brasil permite-se que seja até 0,4 %, nos EUA o volume máximo é de 1,0 % e na 

União Europeia o mínimo é de 0,24 %18. 

 

A conciliação das normas e padrões permite assegurar uma vasta aceitação 

internacional do produto, bem como a padronização das certificações, a 

rastreabilidade, a redução dos custos de conformidade e, também, facilitar a actuação 

em organismos internacionais, como a Organização Mundial de Comércio (OMC) 

(Bacchi e Barros, 2008). 

 

Um dos objectivos do Programa Brasileiro de Certificação em Biocombustíveis, como 

referido previamente, incide sobre a valorização da imagem do etanol brasileiro e 

passa pela elaboração de planos de comunicação à escala internacional com 

consciencialização à escala regional, em função das preocupações e das motivações 

de cada país. 

 

No Brasil, a estratégia da UNICA foi lançar, na ocasião do 7º Congresso Brasileiro de 

Agrobusiness, em Agosto de 2008, uma grande campanha de comunicação. O 

objectivo desta organização é desmistificar o etanol como combustível, destacando os 

seus benefícios. O primeiro passo foi a criação de um logótipo e de uma marca para o 

produto (figura 29) de modo a distingui-lo definitivamente do álcool alimentar aos olhos 

dos consumidores, evitando confusões entre as designações, como por exemplo, as 

campanhas de prevenção de beber enquanto se conduz nas estradas e a publicidade 

ao combustível (UNICA, 2009). 

 

 

                                                 
18 ABIN – Agência Brasileira de Inteligência, artigo online: Brasil, UE e EUA definem padrão para etanol (07/02/08) 
disponível em www.abin.gov.br/modules/articles/article.php?id=1939 acedido a 29/04/09. 



56 
 

 
 

Figura 29 – Logótipo da marca etanol19. 

 

A base da campanha tem por objectivo sensibilizar os brasileiros a optar pelo etanol, 

não só porque é mais barato mas porque acarreta benefícios para a sociedade de uma 

forma geral (responsabilidade social do sector produtivo) e ainda para o veículo do 

consumidor melhorando o desempenho do motor. A nível internacional o interesse em 

investir em etanol relaciona-se com as questões ambientais, a respeito da diminuição 

dos gases de efeito de estufa na sequência da assinatura do protocolo de Quioto; mas 

ainda o aumento do preço do barril de petróleo, a importância da diversificação da 

matriz energética, a segurança do abastecimento de energia e, em alguns países, o 

desenvolvimento rural (Walter et al, 2008). Desta forma, as campanhas da UNICA 

visando os EUA e a UE foram orientadas aos formadores de opinião, pessoas, 

instituições e organizações que influenciam as políticas energéticas desses países. 

 

Neste contexto surge a importância de mencionar, no Brasil, quais as entidades 

envolvidas no processo de certificação internacional, nomeadamente o mencionado 

anteriormente INMETRO, uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que actua como Secretaria Executiva 

do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO). A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), implantada há anos, é o órgão regulador das actividades que, como o nome 

indica, integra a indústria do petróleo, gás natural e dos biocombustíveis no Brasil. 

Estabelece as especificações técnicas (características físico-químicas) dos derivados 

de petróleo, gás natural e dos biocombustíveis e realiza uma permanente 

monitorização da qualidade desses produtos nos pontos de venda. E ainda o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), cuja missão é estimular o 

aumento da produção agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio. Para 

cumprir o seu propósito formula e executa políticas para o desenvolvimento do 

agronegócio, integrando aspectos mercadológicos, tecnológicos, científicos, 

organizacionais e ambientais, para atendimento dos consumidores brasileiros e do 

mercado internacional (MAPA, 2009). 

                                                 
19 Disponível em www.etanolverde.com.br (15/05/09). 
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Concluindo, para que a internacionalização do etanol se concretize é preciso 

ultrapassar algumas dificuldades que, segundo Reis (2008), são a dualidade de 

produção (possibilidade de escolha entre açúcar e álcool conforme os preços de 

mercado); a questão da infra-estrutura logística, no Brasil esta é muito precária, seja 

da unidade industrial à base, da base ao porto, no próprio porto e no transporte do 

porto até ao ponto de destino; e mesmo nos portos de destino, pois o mundo não foi 

concebido para laborar regularmente com este produto; e a questão da contratação, 

existindo apenas contratos de prazos de um ano ou menos. 

 

Requer-se ainda a criação de instrumentos que tratem da formação de preços no 

longo prazo para os negócios internacionais. O país importador deve inquirir 

segurança no abastecimento a preços menos instáveis – sabendo que a cotação do 

etanol é dependente até certo ponto, dos preços vigentes nos mercados de açúcar e 

gasolina (Bacchi e Barros, 2008). 

 

O fluxo do etanol no mercado internacional, dependerá, além dos aspectos 

relacionados ao produto, de questões ligadas ao processo utilizado na produção desse 

combustível, isto é, a responsabilidade sócio-ambiental deve auxiliar a consolidação 

do mercado internacional para o álcool (Bacchi e Barros, 2008). Segundo Nappo 

(2008) os processos de certificação sócio-ambiental são hoje uma tendência mundial 

em muitos sectores, tais processos servem para melhorar a imagem dos produtos, 

facilitar a decisão de compra para clientes e consumidores e evitar barreiras ao 

comércio internacional. 

 
 

2 Mercados e lógicas do agronegócio para a bioenergia 

 
2.1 A regulação e o funcionamento dos mercados nacionais e internacionais 
 

2.1.1 Formas de regulação 

É crucial distinguir os termos de regulação e regulamentação, discutidos nos capítulos 

anteriores. Assim neste estudo de caso define-se regulação como todo o tipo de 

medidas que podem ser tomadas pelo governo mas também por toda a sociedade 

para o melhor (e bom) funcionamento do mercado e dos sistemas produtivos e de 

consumo, enquanto a regulamentação é uma componente dentro da regulação, que a 

nível geral ou sectorial é uma condição necessária mas não suficiente para que a 
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regulação ocorra. No entanto, a nível específico ou particular, a regulamentação pode 

não ser necessária para o funcionamento dos mercados com concorrência perfeita 

(Carvalho, 2009). 

A distinção entre regulação e regulamentação é uma discussão relativamente recente 

(proposta e defendida por Carvalho, 2009), pois como se verá a maioria dos autores 

consultados não atribui qualquer diferença a estes dois termos. 

Segundo Fiani e Pinto (2002), a regulamentação corresponde a qualquer acção do 

governo no sentido de limitar a liberdade de escolha dos agentes económicos, não 

existindo necessidade para o seu uso em casos de concorrência perfeita. A 

regulamentação destina-se essencialmente a melhorar o funcionamento das 

economias de mercado (Boylaud et al, 1999). 

 

Farina et al (1997) consideram a regulamentação como um processo necessário nos 

mercados onde a concorrência é imperfeita, ou seja, quando existem as chamadas 

falhas de mercado, é um comando constitucional que visa preservar a livre iniciativa, 

com justiça social. Os mercados imperfeitos constituem a regra, e não a excepção, as 

regras da regulamentação pública aplicam-se sobre as entradas e as saídas de 

empresas no mercado, a qualidade, a quantidade, os preços dos produtos e/ou 

serviços, e ainda sobre a segurança no trabalho (ANVISA, 2000). Isto é, aplica-se a 

mercados concentrados, com elevadas barreiras à entrada, procura inelástica a 

variações nos preços dos produtos e assimetria de informações (ANVISA, 2000).  

 

As falhas de mercado devem-se à existência de externalidades (atribuídas à 

inexistência de mercados, podendo ser negativas ou positivas); informação 

assimétrica (quando os agentes envolvidos nas transacções dispõem de quantidade e 

qualidade diferenciada de informação) ou imperfeita (quando o agente não dispõe de 

toda a informação necessária); bens públicos e semi-públicos (caracterizados por 

serem não rivais e não exclusivos,) e poder de monopólio (situação em que um 

produtor ou um grupo de produtores tem a capacidade de restringir o produto e elevar 

os preços acima do nível da concorrência) (Farina et al, 1997).  

 

O poder de mercado, de monopólio ou de monopsónio é a capacidade de conseguir 

alterar preços de equilíbrio entre oferta e procura por interferência directa nos níveis 

ofertados e/ou demandados/procurados. Globalmente afectando preços e/ou 

controlando-os directamente. Especificamente, o poder de monopólio é a capacidade 



59 
 

de restrição da produção e aumento de preços de modo que, não atraindo novos 

concorrentes, se obtenha lucros acima do normal (Mello, 2002). Pode ainda resultar 

numa diminuição de preços de maneira a provocar prejuízos aos concorrentes, 

excluindo-os do mercado (Mello, 2002). 

 

Quando se discute a redução da intervenção do Estado na economia há que ter em 

atenção qual o papel das associações de interesse privado. Estas desfrutam das 

características de bens públicos, geram fortes externalidades e envolvem informação 

imperfeita conduzindo a novas situações de falhas de mercado (Farina et al, 1997). 

 

A regulamentação é a indicada para situações em que há o exercício do poder de 

monopólio. Em geral, é implementada por uma agência governamental, que determina 

a entrada e o crescimento das empresas na indústria considerada, estabelece padrões 

e controla os preços (Farina et al, 1997). Era esta a situação verificada para o sector 

sucroalcooleiro brasileiro antes de 1999. Inclui um vasto leque de constrangimentos e 

mecanismos de incentivo relativos ao acesso do mercado, a utilização de factores de 

produção, escolhas de produção, preços, comércio internacional e investimento 

(Boylaud et al, 1999). 

 

Concluindo, embora a regulação das actividades económicas esteja sujeita a falhas 

não se pode concluir que esta deva ser rejeitada como uma forma de organização 

económica para o bom funcionamento dos mercados20 (Farina et al, 1997). 

 

2.1.2 Politica europeia sectorial  

 

A organização do mercado europeu de açúcar é de extrema importância para o sector 

sucroalcooleiro brasileiro, pois se, no passado lhe fechava as portas a maiores 

oportunidades de negócio, actualmente está-se a tornar numa fonte passível de 

expansão comercial. Neste contexto será dada relevância apenas ao açúcar 

proveniente de cana-de-açúcar, produto primordial de exportação do Brasil para o 

mercado europeu, apesar de na União Europeia se produzir apenas açúcar a partir da 

beterraba sacarina, isto é, o comércio mundial de açúcar de cana é relativo ao açúcar 

em rama. 

 

                                                 
20 De notar que a autora não faz uma distinção clara entre regulação e regulamentação. 
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Neste contexto será descrita a Organização Comum do Mercado do Açúcar (OCM) na 

União Europeia. Criada em 1968 com o principal propósito de garantir um rendimento 

justo aos produtores comunitários e de auto-abastecimento do mercado comunitário, 

as quotas de importação providenciavam uma firme protecção contra a concorrência 

externa e a produção comunitária era solidamente controlada por quotas, em linha 

com a procura interna. 

 

Desde a sua formação, a OCM vivenciou inúmeras alterações, tanto pela entrada de 

novos membros na UE como pelos acordos preferenciais com determinados países. 

Por exemplo, aquando da adesão do Reino Unido (1975) foram celebrados acordos 

com alguns países ACP21 relativos à importação de açúcar bruto de cana para 

refinação e posterior comercialização no mercado britânico, deste modo, o mercado 

comunitário ao açúcar de cana foi aberto e foram garantidos preços comunitários. No 

entanto, o afluxo dessas novas quantidades, sem quaisquer restrições sobre a 

produção comunitária, resultou na necessidade de exportar uma quantidade adicional 

de açúcar, financiado exclusivamente a partir do orçamento comunitário. Essa 

abertura do mercado das refinarias comunitárias foi reforçada - embora com uma 

quantidade limitada - quando Portugal, Finlândia e Eslovénia aderiram (C.E., 2004). 

 

Em 2001, com a nova abertura do mercado comunitário para os Balcãs verificou-se 

um aumento da afluência de açúcar e, portanto, reduções das quotas de produção. 

Uma vez que a OCM mantém um preço comunitário muito superior ao preço mundial 

(em 2004 era três vezes o preço mundial) o mercado da UE é muito atraente para 

qualquer país em desenvolvimento, o risco é o aumento do abastecimento do mercado 

comunitário por outros países que beneficiam de acordos preferenciais, com uma 

redução constante da produção comunitária (C.E., 2004). 

 

• Mercado interno 
 

Em relação ao mercado interno é prestado apoio e o rendimento é garantido pela 

compra de “intervenção” do açúcar e um preço mínimo para a beterraba, isto é, o 

preço de intervenção, preço pelo qual os organismos de intervenção estão obrigados a 

comprar o açúcar elegível que lhes seja entregue (C.E., 2004). 

 

                                                 
21 ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States) é uma associação de 78 países da África, Caribe e Pacifico 
formada para coordenar atividades da Convençao de Lomé de 1975, um acordo comercial entre esses países e a UE 
que actualmente se denomina Acordo de Cotonou de 2000 (www.wikipédia.pt 29/05/09). 
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Anualmente, a Comissão apresenta preços de intervenção "derivados" do açúcar 

branco para as zonas deficitárias da comunidade. A diferença é calculada por meio de 

uma estimativa dos custos de transporte de açúcar entre os excedentes e zonas de 

défice (onde a produção é inferior ao consumo) (C.E., 2004). 

 

Existem ainda subsídios concedidos às designadas “regiões distantes” como os 

departamentos franceses ultramarinos, as ilhas da Madeira e o arquipélago dos 

Açores, as ilhas Canárias; esses subsídios são pagos no produto final (C.E., 2004). 

 

• Restrições à produção comunitária 
 

Os preços comunitários são garantidos apenas para a produção de açúcar de 

beterraba dentro das quotas. O montante total é dividido em quotas A e quotas B, 

cada Estado-Membro atribui as suas quotas de açúcar pelas empresas e cada uma 

converte as suas quotas em “direitos de entrega” de cada produtor (C.E., 2004).  

 

A quota A corresponde ao consumo comunitário e é dividida entre os Estados-

Membros com base na sua produção anterior, e normalmente com a duração de cinco 

anos, o produtor de açúcar A deve pagar um imposto às autoridades da UE. Além 

desta, cada país pode produzir uma quantidade adicional, que difere entre países e 

actualmente varia entre 10 e 30 % da sua quota A (com excepção de Espanha, que 

tem uma quota B somente 4 % da quota A). O produtor deste açúcar deve pagar uma 

taxa, consideravelmente mais elevada do que a quota A, à União Europeia (C.E., 

2004). 

 

Originalmente, a quota A garantia a cada Estado-Membro uma parte do mercado 

comunitário, enquanto a quota B oferecia um certo grau de flexibilidade e 

adaptabilidade para um melhor crescimento de mercado, em teoria, a quota B é a 

parte da produção comunitária que pode ser exportada com reembolso. Inicialmente, a 

quota B era a margem que permitia às empresas preencher a sua quota A, sem 

qualquer risco de punição, se superadas todas as flutuações intrínsecas da produção 

agrícola (C.E., 2004). 

 

As quotas são fixadas de acordo com o nível de produção dos Estados-Membros, nos 

que estão em excesso de produção, a quota A é fixada ao nível do consumo e a quota 

B é a soma do reembolso assistida por exportações autorizadas ao abrigo dos acordos 

da OMC e os outros membros da União. Para os países deficitários a quota A é fixada 
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ao nível da produção e da quota B, a 10 % da quota A, o total de quotas não poderá 

exceder o nível de consumo. No caso dos países que não produzem açúcar não 

existem quotas estabelecidas (C.E., 2004). 

 

A OCM permite que as quotas sejam ultrapassadas, mas não há apoio para a 

produção acima destas, nem pode ser livremente comercializada na Comunidade. O 

açúcar produzido fora da quota, que não transita, deve ser exportado sem reembolso, 

e é chamado de açúcar C. Normalmente a transição absorve um terço e a exportação 

dois terços das derrapagens das quotas. Age como um estímulo para a melhoria 

contínua da competitividade da produção comunitária. A percentagem de produção de 

C de uma fábrica de açúcar é um bom indicador da produtividade da região (C.E., 

2004). 

 

No entanto, o açúcar usado em determinados fins industriais não é considerado, não 

são aplicados limites para a sua produção e não beneficia das medidas OCM. Desde o 

inicio da OCM esta disposição é aplicada ao etanol combustível, rum ou xaropes para 

barrar, e na produção de leveduras; uma situação que apresenta uma enorme 

tendência para se alterar, nomeadamente em relação ao etanol combustível, tendo em 

vista a conjuntura actual de aumento de preços de combustíveis fósseis e as 

inevitáveis alterações climáticas (C.E., 2004).  

 

• Taxas 
 

As taxas são cobradas pelos Estados-Membros com base na sua produção dentro da 

quota. As taxas não são calculadas sobre o orçamento das despesas registadas em 

reembolsos, em vez disso são determinadas anualmente pela Comissão com base em 

estatísticas de produção e consumo e da taxa média dos diversos reembolsos 

comunitários ao açúcar (C.E., 2004). 

 

• Importações de açúcar  
 

Inicialmente, em 1968, a protecção assumiu a forma de taxas de importação que 

variavam de acordo com o preço do mercado mundial. As tarifas aplicadas desde 1995 

na sequência da Ronda Uruguai mantiveram praticamente o mesmo nível de 

protecção do açúcar in natura. Os direitos de importação foram mantidos em níveis 

que impedissem as importações não preferenciais. O preço foi fixado em € 531 por 

tonelada durante a Ronda Uruguai, que foi o preço médio das importações para a 
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Comunidade. O preço representativo é o preço CIF22 de importação excluindo a taxa 

fixa. Ao longo das últimas campanhas, a protecção total compreendendo a taxa fixa e 

a adicional foi de cerca de € 500 por tonelada, o que, dado os custos marítimos e 

preços mundiais de cerca de € 200 por tonelada, conferia ao açúcar comunitário uma 

protecção de mais de € 700 por tonelada (C.E., 2004). Em seguida será feita uma 

breve descrição dos acordos preferenciais existentes. 

 

• ACP e Índia  

 
Como já mencionado, uma das primeiras alterações na Organização Comum de 

Mercado deu-se na altura da adesão do Reino Unido devido aos acordos com os 

países ACP. Nos termos do protocolo relativo ao açúcar, os países ACP e a Índia 

beneficiam de uma isenção total de taxas de importação sobre o açúcar. O açúcar é 

comercializado na comunidade, a preços negociados livremente entre compradores e 

vendedores. Embora as condições de compra possam agora parecer muito favoráveis 

para os países fornecedores, tendo em conta o nível dos preços garantidos, a análise 

deverá ser feita à luz da situação prevalecente na altura, com a relativa escassez de 

mercado mundial, quebras de produção comunitária e preços mundiais acima dos 

preços comunitários (C.E., 2004).  
 

A diferença entre o preço garantido e do preço mundial ou o preço no mercado interno 

encoraja alguns dos países do Protocolo à exportação de tanto quanto possível da sua 

produção para a comunidade, mesmo que isso signifique fornecer as suas próprias 

necessidades de consumo com compra de açúcar branco no mercado mundial (C.E., 

2004).  

 

• Quota CXL  

 
Esta quota foi acordada nas negociações do GATT23 no momento da adesão da 

Finlândia. É aplicada uma taxa reduzida de € 98 por tonelada, principalmente atribuída 

a Cuba e ao Brasil, apenas ao açúcar em rama, sem se qualificar para um preço de 

garantia (C.E., 2004). 

                                                 
22 CIF (cost, insurance and freight) é determinado pelo custo do produto importado, pelo custo do seguro de transporte 
e pelo frete de transporte até o porto de destino, sendo ajustado para incluir ainda o custo da refinação e preparação 
para venda ao consumidor final. 
23 General Agreement on Tariffs and Trade – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Estabelecido em 1947, tendo em 
vista harmonizar as politicas aduaneiras dos Estados signatários. Está na base da criação da Organização Mundial de 
Comércio (OMC) e consiste  num conjunto de normas e concessões tarifárias, criado com a objectivo de impulsionar a 
liberalização comercial e combater práticas proteccionistas, regular, provisoriamente, as relações comerciais 
internacionais (www.wto.org 27/05/09). 
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• Iniciativa dos Balcãs 

 
Todas as taxas de importação para os produtos originários dos Balcãs Ocidentais 

(Albânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedónia e Sérvia e Montenegro) foram 

abolidas no final de 2001. Esta nova oferta de açúcar para o mercado comunitário 

traduziu-se numa redução das quotas de produção da comunidade, a fim de cumprir o 

seu compromisso da OMC. Paralelamente, as exportações de açúcar da UE para os 

Balcãs têm concorrido para a supressão do consumo local. Este açúcar é vendido 

para estes países, a um preço duas ou três vezes menor do que o açúcar comprado 

aos mesmos (C.E., 2004).  

 

Para evitar a circulação de açúcar entre a UE e os Balcãs com base nos reembolsos 

pagos pela Comunidade, o açúcar destinado a esses países tornou-se não elegível 

para o regime de reembolso à exportação. Os Balcãs podem ser fornecidos apenas 

com o açúcar C. Este conjunto de países é desta forma susceptível de aumentar as 

suas compras de países terceiros (Brasil e Tailândia), o que, em caso de adesão à 

UE, conduzirá ao estabelecimento das quantidades de referência para a fixação de 

quotas de importação preferenciais (C.E., 2004). 

 

• Tudo Excepto Armas (EBA – Everything But Arms) 

 

Esta iniciativa suspende todas as tarifas alfandegárias comuns para os produtos de 46 

países menos desenvolvidos, incluindo seis dos signatários do protocolo ACP. No 

entanto, foram adoptadas disposições especiais, com importações crescentes a serem 

incluídas nas necessidades das refinarias da Comunidade, levando a que estes países 

não tenham qualquer efeito sobre o mercado. Entre 2006 e 2008 as tarifas 

alfandegárias foram progressivamente reduzidas, sem restrições quantitativas, até 20 

%, 50 % e, em seguida, 80 % e foram totalmente suspensas a partir de 1 Julho de 

2009, abrangendo todos os tipos de açúcar (C.E., 2004). 

 

Este tipo de iniciativas aumenta o comércio triangular, a transacção ilegal e é 

praticamente impossível de detectar, nem apresentam garantia de desenvolvimento 

económico e social dos países abrangidos, visto que o crescimento previsível do 

comércio triangular será apenas benéfico para os países já competitivos. Qualquer 

aumento das exportações de açúcar por parte desses países provocará, futuramente, 
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uma descida do preço europeu, contrariamente aos interesses desses países (P.E., 

2008). 

 

• Abastecimento das refinarias  

 
As quantidades de açúcar em bruto a que as refinarias têm acesso são garantidas a 

partir da produção comunitária, através das regiões distantes anteriormente 

mencionadas, por importações, ao abrigo do protocolo ACP / Índia e pela quota CXL. 

As quantidades em falta, estão sujeitas a uma taxa zero de imposto para o açúcar de 

cana bruto, conhecido como o Açúcar Preferencial Especial (SPS), sujeito a um preço 

mínimo de compra pelas refinarias (C.E., 2004). 
 
Com a produção na Comunidade excedentária, o açúcar bruto de cana importado a 

um preço elevado, deveria ser reexportado a um preço baixo, pois fora sujeito a 

refinação. Esta medida destina-se a igualizar as condições de concorrência entre 

refinarias de transformação exclusiva de açúcar de cana e fábricas produtoras de 

açúcar de beterraba (C.E., 2004). 
 

• Exportações 
 
Com exportações à volta de 5,5 milhões de toneladas, em 2004, a União Europeia era 

o segundo maior exportador mundial de açúcar, a seguir ao Brasil (C.E., 2004). Os 

reembolsos à exportação foram introduzidos na Organização Comum do Mercado na 

altura da sua formação, com a quota máxima a ser fixada num nível mais elevado do 

que o consumo. Estas restituições são destinadas a cobrir a diferença entre o preço 

comunitário e o preço mundial do açúcar, que lhe permite ser vendido no mercado 

internacional.  

 

Os reembolsos são aplicáveis ao açúcar, isoglucose e xarope de inulina produzidos na 

comunidade, ao açúcar importado ao abrigo do Protocolo ACP / Índia; e ainda ao 

açúcar não transformado e utilizado em produtos processados. O nível do reembolso é 

fixado com base das propostas apresentadas pelos exportadores, a situação e 

evolução previsível do mercado mundial, e as quantidades máximas que podem ser 

exportadas durante a campanha. É prevista a possibilidade de aplicação de taxas de 

exportação, quando o preço mundial superar o preço comunitário (C.E., 2004). 
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Desde o inicio da OCM que foram concedidos reembolsos à produção para as 

indústrias química e farmacêutica. Esta medida justifica-se pelo facto de que este tipo 

de indústrias não beneficia de protecção tarifária na fronteira para o açúcar contido em 

produtos transformados. A medida destinou-se a assegurar que essas indústrias 

pudessem obter açúcar comunitário, ao mesmo preço que teriam de pagar no 

mercado internacional (C.E., 2004). 
 

Este modelo de organização de mercado é dinâmico e como tal sujeito a alterações 

decorrentes das próprias modificações das estruturas organizacionais e politicas dos 

países envolvidos, bem como das transformações climáticas que se reflectem a nível 

agronómico e até económico, ao nível da produção de açúcar. As novas exigências a 

nível de opções de combustíveis renováveis, mais limpos e amigos do ambiente, 

influenciam fortemente mudanças na maneira como a União Europeia encara o 

mercado do açúcar, interna e internacionalmente. São apresentadas algumas 

alterações ao regime de reestruturação do açúcar. 

 

A reforma da OCM, em 2005, teve por objectivo a melhoria da competitividade da 

indústria açucareira comunitária, da orientação de mercado, evitando a redução 

drásticas das quotas, de maneira a conduzir a um equilíbrio sustentável do mercado, 

compatível com os compromissos internacionais da Comunidade (C.E., 2005). A 

reforma não surtiu efeito e como se verá mais à frente as quotas tiveram de ser 

atenuadas.  

 

Os elementos desta proposta de reforma foram o corte de 39 % do preço, num período 

de dois anos, com início na safra do ano agrícola de 2006/07, para assegurar um 

equilíbrio sustentável do mercado; a compensação dos agricultores em relação a 60 % 

do corte de preços; a fusão das quotas A e B numa quota de produção única; a 

abolição do regime de intervenção e substituição do preço de intervenção por um 

preço de referência; a introdução de um regime de armazenagem privada como rede 

de segurança, no caso do preço de mercado cair abaixo do preço de referência; a 

aplicação de um regime de reestruturação voluntário, com a duração de quatro anos, 

destinado às refinarias de açúcar e aos produtores de isoglucose e de xarope de 

inulina; e a exclusão das quotas de produção do açúcar destinado às indústrias 

química e farmacêutica ou à produção de bioetanol (C.E., 2005). 

 

Em 2006 foi aprovada uma outra reforma que ia de encontro ao já estabelecido em 

2005, isto é, a criação de um fundo de reestruturação, financiado pelos produtores, um 
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corte nos preços, desta vez de 36 %, e no pagamento de ajuda aos agricultores. O 

objectivo consistia em remover cerca de 5 milhões de toneladas de quota, para 

assegurar o equilíbrio no mercado (C.E., 2005). No entanto, essa renúncia à quota não 

ocorreu conforme esperado, e devido ao carácter progressivo da redução de preços, 

os efeitos foram sentidos moderadamente pelos industriais e muito pouco pelos 

produtores (C.E., 2007b). 

 

Em 2007 foi aprovado, pelos ministros da agricultura da EU, mais um pacote de 

medidas para tornar o mercado do açúcar mais eficaz, reduzindo a produção 

comunitária para níveis sustentáveis, face aos novos preços praticados, inferiores aos 

anteriores. Fora aprovado um incentivo financeiro de 10 % aos agricultores e 

fornecedores de maquinaria e ainda um complemento aos produtores, para que estes 

abandonassem o sector (renúncia às quotas), pago retroactivamente para evitar a 

penalização dos produtores que já o tivessem feito. Essa abdicação das quotas 

realizou-se em duas etapas, aplicando-se uma penalização, sem direito a 

indemnização se não houvesse a participação das empresas, e, se até 2010 as 

renúncias às quotas forem insuficientes, a Comissão procederá a reduções 

obrigatórias (C.E., 2007a). 

 

O Parlamento Europeu compilou uma resolução na qual afirma que os compromissos 

assumidos pela União Europeia no âmbito da Ronda de Doha exigem uma redução 

dos direitos aduaneiros e das medidas de apoio à produção e à exportação. Considera 

que o resultado do recurso contra a decisão do painel da OMC24 influenciará o nível de 

redução de quotas, que conjuntamente com a redução de preços e a diminuição dos 

subsídios à exportação levará a quedas brutais nos rendimentos dos intervenientes 

neste sector, sem se traduzir em benefícios reais para os consumidores (P.E., 2008).  

O Parlamento insta a Comissão a considerar o impacto da reforma, nomeadamente, 

no Brasil, onde a produção e a transformação de açúcar é controlada por um pequeno 

número de particulares, em detrimento dos muitos trabalhadores que laboram nas 

plantações e nas fábricas de açúcar; considera que sobre a UE recai o dever moral de 

garantir que as suas reformas não favoreçam o “insustentável método latifundiário” de 

produção açucareira praticado no Brasil (P.E., 2008). 

 

 

                                                 
24 Recurso apresentado pelo Brasil, Tailândia e Austrália, em Junho de 2005 contra os subsídios da U.E. à produção e 
exportação de açúcar e ao acesso preferencial ao seu mercado. 
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Atendendo à medida da OCM, instigada pela Organização Mundial de Comércio, a 

redução dos preços garantidos aos agricultores europeus de beterraba sacarina 

conduzirá à diminuição da produção e, consequentemente, das exportações, abrindo o 

mercado comunitário ao açúcar proveniente de outros países que não aqueles com 

quem já estabeleceu acordos preferenciais. Possibilita ainda a utilização do açúcar da 

Comunidade produzido em excesso para fins alternativos, destacando-se, o etanol 

combustível (Hoffmann, 2007). No entanto, a viabilidade deste uso está em risco, pois 

os contratos com as unidades industriais de etanol rendem menos do que a produção 

subsidiada de açúcar, por exemplo, no caso da Alemanha, onde muitos agricultores 

optam pelo plantio de colza, uma das matérias-primas na produção de biodiesel 

(Hoffmann, 2007). 

 

2.1.3 Politica sectorial norte-americana 
 

 

As políticas norte-americanas são de uma grande importância para o sector 

sucroalcooleiro brasileiro, nomeadamente, em relação ao subsector do etanol. 

 

Os Estados Unidos da América, até 2005, eram o segundo maior produtor mundial de 

etanol, passando a liderar o ranking a partir desse ano (ver figura 26), a matéria-prima 

usada é o milho e este país é um dos maiores países consumidores mundiais (Nyberg, 

2007). 

 

O etanol é produzido como combustível nos Estados Unidos da América já há 26 

anos. A indústria foi iniciada pelo lançamento de um subsídio de 40 centavos por 

galão25 fornecida no Energy Policy Act de 1978 e desde aí sempre foi suportada com 

subsídios, com o objectivo da redução da dependência da gasolina (Tyner, 2007). Ao 

longo de toda a história, o apoio foi sempre um valor fixo que não é alterado com a 

variação do preço do petróleo bruto ou dos preços do milho (Tyner, 2007). 

Historicamente, os preços de etanol têm sido mais elevados do que os da gasolina, 

devido ao seu valor como aditivo e aos subsídios aplicados (Tyner, 2007). 

 

Devido a esse valor, o governo dos EUA apresenta uma gama variada de incentivos 

ao uso de etanol, mencionando-se alguns: 

                                                 
25 1 galão corresponde a 4 litros. 
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a) Isenção de 5,1 centavos de dólar de imposto por galão em combustíveis que 

têm 10 % de etanol derivado de biomassa. Em combustíveis com até 85 % de 

etanol ou 10 % há um subsídio de 54 centavos de dólar por galão de etanol 

usado. Inicialmente previa-se que estes subsídios vigorassem até 2007, 

posteriormente as misturas E10 e E85 tiveram os prazos prolongados até 2010 

(NIPE, 2005). 

b)  Proibição do uso de MTBE na Califórnia, desde 2004, propiciando um 

aumento no uso do etanol no estado (consumo actual de 3,5 mil milhões de 

litros) (NIPE, 2005). 

 

O aspecto que desencadeou a euforia em redor do etanol foi o facto do MTBE, aditivo 

para a gasolina, ser proibido em 20 estados, declarado altamente tóxico e ter sido 

encontrado no abastecimento de água em várias áreas (Tyner, 2007); as importações 

aumentaram devido à existência de uma logística deficiente de escoamento do etanol 

produzido na região centro – oeste dos EUA para as regiões costeiras leste e oeste 

(situação que pode ser alterada por aumentos de escala e de infra-estrutura) (EPE, 

2008). O etanol é o seu principal substituto, aumentando desta forma a dependência 

dos EUA nas importações de etanol (Nyberg, 2007). 

A entrada no mercado norte-americano é condicionada pelo pagamento de 2,5 % mais 

a taxa de importação de 54 cêntimos por galão aplicado directamente às importações 

de etanol combustível (Nyberg, 2007), como se verifica no quadro 6. 

 

Uma pequena quantidade de etanol pode ser importada com isenção de tarifas ao 

abrigo da Iniciativa da Bacia do Caribe (CBI), mesmo se a maior parte das etapas do 

processo de produção seja concluída noutros países (Nyberg, 2007). Mais 

especificamente, se for produzido a partir de, pelo menos 50 % de matéria-prima local, 

o etanol pode ser importado livre de tarifas para o mercado dos EUA. Se o teor em 

matéria-prima local for menor, as limitações são aplicáveis à quantidade de etanol 

isenta de tarifas. No entanto, até 7 % do mercado dos EUA pode ser fornecido pelo 

etanol isento de tarifas da iniciativa CBI não contendo qualquer matéria-prima local 

(Nyberg, 2007). Neste caso, o etanol hidratado produzido noutros países 

(principalmente o Brasil), pode ser transportado para uma fábrica de desidratação de 

um país CBI para reprocessamento. Depois de desidratado o etanol é importado com 

isenção de tarifas para os Estados Unidos (Nyberg, 2007). 
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Segundo a UNCTAD, as importações de etanol desidratado (anidro) sob o acordo CBI 

estão abaixo do limite máximo de 7 % (cerca de 3 % foi preenchido em 2005). As 

unidades industriais de desidratação estão actualmente em operação na Jamaica, 

Costa Rica, El Salvador e Trinidade e Tobago (Nyberg, 2007). 

 

O crescimento do mercado dos EUA (24 % de 2003 a 2004) continua a oferecer 

oportunidades importantes para a expansão das exportações do Brasil e outros 

países, pois a produção de etanol norte-americano não está a par da procura (Nyberg, 

2007). Cerca de 50 % das importações dos EUA, em 2004, foram provenientes do 

Brasil, sem o recurso da transformação livre de impostos via Caribe (Nyberg, 2007).  

Em 2006, os Estados Unidos importaram cerca de 90 milhões de litros de etanol do 

Brasil, provando que o mesmo é competitivo no mercado norte-americano em etanol, 

apesar do transporte marítimo elevado e das tarifas de importação citadas (ver quadro 

6) (Nyberg, 2007). Existe uma janela de oportunidade para o Brasil respeitante ao 

aumento das exportações de etanol para os EUA quando se verificam condições 

edafo-climáticas inadequadas na produção de milho, além do comportamento sazonal 

do mercado da gasolina daquele país, pois a procura aumenta no Verão (Tyner, 2007).  

 

Fortemente criticada por instigar uma penúria alimentar global em 2007, a largamente 

ineficiente agro-indústria dos EUA de etanol à base de milho tem sido sustentada por 

uma série de barreiras comerciais artificiais e subsídios domésticos que são 

recorrentemente e justamente desacreditadas por líderes latino-americanos (Elledge, 

2009). Apesar da superioridade do processo brasileiro na obtenção de etanol (pois 

produz quase o dobro do etanol por hectare de terra do que no caso dos EUA), os 

lobbies americanos do milho e do açúcar opõem-se firmemente a qualquer redução da 

tarifa de importação (Elledge, 2009). Além disso, os EUA mantêm uma proibitiva quota 

de importação de 1,73 milhão tonelada de açúcar e contribui com mais de 7 mil 

milhões de dólares, para subsidiar o etanol de milho anualmente (Elledge, 2009).  

 

As tarifas americanas, cotas e subsídios (em 2007 representaram 4 mil milhões de 

dólares) são desacreditadas como anti-desenvolvimento e fortemente em contradição 

com a retórica do livre comércio defendidos pelas agências dos EUA e as instituições 

internacionais como o FMI e o Banco Mundial (Elledge, 2009). 

 

Todavia, a tarifa americana sobre o etanol tem sido mantida por receio que ao ser 

revogada arruíne a indústria do milho, aumentando, posteriormente, o desemprego 

(Elledge, 2009). No entanto, um estudo económico lançado pela Universidade de 
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Missouri indica que o aumento da tarifa teria repercussões leves sobre os produtores 

de milho, mas ganhos substanciais para os grandes produtores estrangeiros como o 

Brasil (Elledge, 2009).  

 
As metas de consumo de combustível renovável estabelecidas pelo Energy Policy Act 

de 2005 até 2012 foram mencionadas no ponto 1.5 (O etanol como commodity). 
 

Em 19 de Dezembro de 2007, o Acto de Independência Energética e Segurança de 

2007 (Energy Independence and Security Act of 2007), converteu-se em lei. 

Aplicando-se a Norma dos Combustíveis Renováveis (Renewable Fuels Standard – 

RFS) tanto às refinarias, como às distribuidoras e às importadoras, da qual o etanol é 

um dos principais beneficiários (RFA, 2009).  

 

Um estudo realizado em Janeiro de 2008, revelou que o impacto económico desta 

medida será muito importante, pois acrescentará imenso dinheiro ao PIB entre 2008 e 

2022 (mais de 1,7 trilião de dólares), gerará mais de 400 mil milhões de dólares de 

rendimento aos americanos com o apoio à criação de mais de 1 milhão de postos de 

trabalho em todos os sectores da economia (RFA, 2009). Esta norma estabelece uma 

fase inicial para os volumes de combustível renovável a serem produzidos, 

começando com cerca de 36 mil milhões de litros em 2008 e termina em 144 mil 

milhões de litros em 2022. Entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2009 (RFA, 2009) 

 

A norma engloba diversos aspectos, como incentivos financeiros a I & D na área dos 

biocombustíveis e todos os aspectos relacionados, a produção, a refinação, a 

distribuição, o transporte, as infra-estruturas de consumo, os impactos ambientais e a 

adequação dos veículos de transporte a esta nova geração de combustíveis (RFA, 

2009). Nos moldes deste regulamento são autorizados ainda incentivos financeiros 

para novas instalações de abastecimento. A RFS exige ainda que o chefe de cada 

agência federal instale pelo menos uma bomba de combustível renovável em cada 

centro de abastecimento da frota federal até 1 de Janeiro de 2010 (RFA, 2009). 
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2.2 O exemplo da intervenção na regulação do mercado sucroalcooleiro 

Como mencionado anteriormente, o sector sucroalcooleiro no Brasil já não é 

submetido a regulamentação, mas sim a regulação e o exemplo a seguir é um bom 

exemplo do que se pode implementar de modo a manter o bom funcionamento dos 

mercados. 

Com a política de liberalização dos preços anteriormente controlados pelo governo, no 

início dos anos 90, os preços da cana-de-açúcar, do açúcar e do etanol (tanto o anidro 

como o hidratado) passaram a ser regidos pelo mercado. Porém, apesar da lei ter sido 

publicada em 1991, apenas cinco anos mais tarde é que as portarias ministeriais 

passaram a ser publicadas, liberalizando oficialmente os preços do sector. Vivenciava-

se uma situação de excedente de oferta tanto de açúcar como de álcool, com parte 

dos preços livres (liberalizados) e outra parte ainda fixos (Silva, 2008). Nesta altura, os 

produtores brasileiros indagaram, em países com preços sem intervenção estatal, 

pertencentes à América Latina, a América Central e a Austrália (Silva, 2009), qual a 

sistemática para a remuneração do sector agrícola. Neste sentido, formou-se uma 

equipa constituída por cinco representantes dos produtores de cana-de-açúcar 

(ORPLANA - Organização de Plantadores de Cana da Região Centro Sul do Brasil) e 

cinco dos industriais (UNICA - União da Agroindústria Canavieira do Estado de São 

Paulo) e igual número de suplentes. O conselho conta ainda com uma Câmara 

Técnica (CANATEC), que assessora a directoria nas questões técnicas e económicas, 

constituída por seis representantes da ORPLANA e seis da UNICA. Esta é uma 

associação civil sem fins lucrativos (Silva, 2008). 

 

Este grupo elabora um modelo de autogestão, baseado num sistema de remuneração 

da matéria-prima com base no Açúcar Total Recuperável (ATR). O trabalho culminou 

com a criação do CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, 

Açúcar e Álcool de São Paulo), em 1999, responsável pelo modelo de gestão do 

sector, de adopção voluntária, e que começou a ser aplicado na safra do ano agrícola 

de 1998/99, com 85 % dos produtos da cana-de-açúcar comercializados com preços 

de mercado (UNICA, 2008). Apesar de não ser um método obrigatório, as associações 

afiliadas têm de seguir as regras. São cerca de 95 % das unidades industriais que 

seguem este método, as que não seguem pagam um valor superior ao decorrente da 

aplicação deste sistema (Silva, 2009). 
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Onde PC representa a Pol da cana-de-açúcar e ARC, os açúcares redutores da cana-

de-açúcar (CONSECANA, Manual de instruções, 2006). 

O fornecedor recebe parte dos lucros da unidade industrial onde entrega a sua cana-

de-açúcar, cerca de 60 % da receita dos produtos da mesma, aos quais corresponde 

59,5 % de custos de produção do açúcar e 62,1 % de álcool. Na determinação do 

custo de produção de uma tonelada de açúcar, o factor 59,5 provém da matéria-prima; 

a transformação em açúcar é mais cara do que no caso do álcool, principalmente 

devido a questões tecnológicas (número e tipo de equipamentos) (Silva, 2009). A 

região do Nordeste é a excepção, pois os custos de produção de açúcar e álcool têm o 

mesmo peso na determinação da receita, isto é, representam 60 % para os dois 

produtos (Silva, 2009).  

 

Assim os principais coeficientes e parâmetros que foram estabelecidos (e já evoluíram 

desde a criação do modelo) são: 

 

• Eficiência de Fermentação = 88 %; 

• Eficiência de Destilação = 99 %; 

• Participação da matéria-prima nos custos de produção: 

Açúcar = 59,50 % e Álcool Anidro e Hidratado = 62,1 %. 

 

Os factores de transformação de açúcar (branco e VHP) e do álcool anidro e 

hidratado, actualmente, estão definidos conforme o quadro 8. 

 
Quadro 8 – Factores de transformação dos produtos do sector sucroalcooleiro em ATR. 

 
Produto Kg de ATR

1 kg açúcar branco 1,0495 

1 kg açúcar VHP 1,0453 

1 litro álcool anidro 1,7651 

1 litro álcool hidratado 1,6913 

Fonte: Silva, 2008. 
 

Com esta forma de pagamento, as oscilações ocorridas nos preços do álcool e do 

açúcar, desde que transmitidas ao preço da tonelada da cana-de-açúcar, distribuem o 

rendimento gerado no sector entre os seus agentes e protegem o produtor, no entanto, 

o preço da mão-de-obra não é de alguma forma influenciado pela aplicação deste 

método (Silva, 2009). 
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Como é difícil o pequeno produtor entregar a cana ao longo de toda a época de 

campanha, será aplicado o ATR Relativo, cuja finalidade é estimular a entrega da 

cana-de-açúcar durante toda a safra na proporção da cana moída pela unidade 

industrial (Silva, 2008). 

 

Conforme estabelecido no regulamento da CONSECANA (UNICA, 2009), denominado 

manual de instruções, os parâmetros tecnológicos (expostos acima) que definem a 

qualidade da matéria-prima são determinados na unidade industrial receptora, no acto 

da entrega. A operação do sistema de avaliação da qualidade da matéria-prima – 

incluindo todas as etapas do processamento tecnológico, desde as pesagens da cana 

até ao processamento de dados – é da responsabilidade da própria unidade industrial. 

 

A avaliação da qualidade é realizada por análises individuais aos produtores. As 

associações de fornecedores/produtores contratam técnicos para avaliar e 

acompanhar todo o processo, regulando deste modo a aplicação do método, de uma 

maneira externa (Silva, 2009). 

 

As normas do sistema de avaliação da qualidade da cana-de-açúcar para o Estado de 

São Paulo, com os procedimentos, as equações paramétricas e os coeficientes 

técnicos utilizados para o cálculo do ATR estão dispostos no Anexo I do já 

mencionado documento.  

 

Considerado como método de referência para o pagamento da cana-de-açúcar, 

ninguém vende abaixo do preço estipulado, é um método dinâmico sujeito a mudanças 

que confluam a melhorias (Silva, 2009), como já se tinha feito menção anteriormente, 

com a alteração dos parâmetros e até mesmo da fórmula de pagamento. 

 
O sistema inicialmente foi aplicado no Estado de São Paulo, sendo posteriormente 

adoptado pelo Estado do Paraná, de Alagoas e Pernambuco, e actualmente todo o 

Brasil o segue, é o método de referência de pagamento da cana-de-açúcar aos 

produtores (Silva, 2009). 

 

Cada unidade industrial tem o preço médio de acordo com o seu mix de produção, isto 

é, a quantidade de cana destinada à produção de açúcar e à produção de álcool. No 

entanto, este preço é sempre referente ao preço praticado no mercado de São Paulo 

(Silva, 2009). 
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3 Bioenergia e segurança alimentar no Brasil 
 
A produção de biocombustíveis no Brasil não é dissociável da questão da segurança 

alimentar, muito devido às vozes críticas, tanto a nível nacional como a nível 

internacional, que afirmam ser uma ameaça apostar na produção de culturas 

energéticas enquanto existir pessoas a passar “fome”. Desta forma, esta parte da 

pesquisa demonstrará quais as dimensões da segurança alimentar em maior destaque 

na realidade brasileira afectadas pela produção de plantas energéticas, 

particularmente, a cana-de-açúcar e a produção de etanol e quais as implicações 

inerentes à mesma. 

 

 

3.1 Definição de segurança alimentar 
 

Primeiramente há que esclarecer o conceito de segurança alimentar, tarefa 

simplificada na terminologia inglesa, pois food security é claramente diferenciado de 

food safety. Esta última designação é a mais comum nos países desenvolvidos, pois 

diz respeito à segurança microbiológica, química e física dos alimentos, isto é, muito 

relacionado com a questão da qualidade, o que já pressupõe a food security.  

 

Segundo Carvalho (2006), por segurança alimentar de uma população entende-se a 

possibilidade de se ter a garantia e a diminuição de riscos associados à 

disponibilidade de alimentos, do acesso a esses alimentos de forma física e 

económica e do consumo (em termos de utilização e estabilidade) dos mesmos 

satisfazendo as necessidades nutricionais de uma forma completa. São contemplados 

quatro tipos de riscos: físicos, químicos, microbiológicos e económicos. 
 

 

3.2 Quais as dimensões de maior importância 
 

3.2.1 A nível global 
 

O conceito de segurança alimentar descrito acima assenta em quatro pilares 

essenciais: disponibilidade, acesso, distribuição e estabilidade (FAO, 2007a). A 

componente nutricional/saúde é de extrema importância e está intimamente 

correlacionada com os hábitos e preferências dos consumidores que são uma 

consequência da sua educação alimentar e de consumo. 
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Todos os aspectos referidos terão em conta somente o segmento dos biocombustíveis 

líquidos, pois é o de maior crescimento do sector da bioenergia (os de segunda 

geração apresentam um crescimento lento, culpa da falta de inovação das tecnologias 

aplicadas) (FAO, 2008), pois as matérias-primas utilizadas são comuns à produção de 

alimentos e alimentação animal, o que repercute-se directamente nos efeitos 

provocados nos preços de produtos básicos e porque é no Brasil e em todas as 

regiões de clima tropical (zonas em plena fase de desenvolvimento) que existem as 

condições mais favoráveis à sua produção e expansão (FAO, 2007b). 

 

• Disponibilidade 
 

A disponibilidade alimentar traduz-se na existência de quantidades suficientes de 

alimentos numa base constante e com referência a uma determinada área geográfica 

(OMS, 2009).  

 

A discussão fulcral diz respeito à substituição da produção de alimentos pela produção 

de biocombustíveis, sendo mencionado pela FAO (2007a) que esse grau de 

competição entre as culturas energéticas, os alimentos e a produção de forragens 

dependerá, principalmente, dos progressos nos rendimentos das colheitas, da 

eficiência da alimentação do gado e das tecnologias de conversão de bioenergia. A 

disponibilidade é afectada ainda por uma eventual redução da capacidade de cada 

país em importar devido ao aumento potencial do preço dos alimentos (FAO, 2007b), 

aspecto este que conduz à próxima dimensão em estudo, o acesso aos alimentos. 

• Acesso 
 

O acesso alimentar é a capacidade de possuir os recursos suficientes e as condições 

necessárias para adquirir e/ou ter disponível alimentos adequados a uma dieta 

saudável (OMS, 2009). Esta dimensão é directamente influenciada pelo preço dos 

alimentos e pelos rendimentos dos indivíduos, pois quanto maior o rendimento que um 

agregado familiar ou um individuo possuir, mais alimento (e de maior qualidade) 

poderá ser adquirido (SOFA, 2008).  

 

O aumento dos preços das culturas não é de todo prejudicial, pois como já 

mencionado, representa um ponto positivo na medida em que possibilita uma 

transferência de rendimento dos consumidores aos produtores e das áreas urbanas às 
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rurais, fortalecendo o rendimento das rurais, com dependência da distribuição dos 

custos e benefícios (FAO, 2007b). Esta questão pode ser aproveitada para relançar o 

crescimento agrícola no mundo em desenvolvimento, fundamental não só para 

enfrentar a crise actual, mas também para responder à futura procura de alimentos e 

biocombustíveis, e acautelar crises semelhantes no futuro (FAO, 2008).  

 

• Utilização 
 

A utilização refere-se à capacidade dos indivíduos em absorver os nutrientes contidos 

na sua alimentação e está intimamente ligada a factores como o estado de saúde e o 

acesso a água potável. A bioenergia pode afectar esta dimensão da segurança 

alimentar, de forma directa, mas menos expressivamente do que afecta as outras 

dimensões (FAO, 2007a). Por exemplo, alguns sistemas de produção de bioenergia 

exigem quantidades substanciais de água, tanto para a produção de matérias-primas 

como para a conversão em biocombustível, diminuindo no imediato a disponibilidade 

da água para uso doméstico, ameaçando o estado de saúde dos indivíduos perto das 

áreas produtivas (FAO, 2007a). 

 

• Estabilidade 
 

A estabilidade refere-se à dimensão temporal da segurança alimentar. Este pilar da 

segurança alimentar está, a par da questão do acesso, intimamente ligada aos preços 

dos produtos. A volatilidade dos preços pode perturbar a estabilidade da segurança 

alimentar em particular para os consumidores com baixos rendimentos. Os preços das 

commodities agrícolas há muito que são influenciados pelo preço da energia, devido à 

importância de fertilizantes e máquinas como factores de produção nos processos de 

produção de commodities (FAO, 2007a). 

 

A principal componente da estabilidade reside na garantia de manutenção das 

actividades produtivas, com preços remunerativos, por um período longo, e com 

sustentabilidade dos recursos naturais (FAO, 2007b). 

 
De um modo conclusivo, as implicações da bioenergia para a segurança alimentar e o 

meio ambiente irão variar no espaço e ao longo do tempo e dependerão da escala e 

da velocidade de mudança, assim como do tipo de sistema produtivo considerado, da 

estrutura dos mercados das matérias-primas utilizadas e da energia, e das decisões 
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em termos de políticas agrícolas, energéticas, ambientais e comerciais, quer a nível 

nacional como internacional (FAO, 2007b).  

 

A segurança alimentar é um assunto complexo relativo ao desenvolvimento 

sustentável, ligado à saúde pela nutrição, mas também ao desenvolvimento 

sustentável económico, ambiental e comercial (OMS, 2009). As tipologias dos países e 

das famílias indicam as potenciais implicações da bioenergia na segurança alimentar. 

Se um país ou uma família é um comprador ou vendedor de serviços energéticos e de 

produtos agrícolas irá influenciar se a bioenergia será benéfica ou prejudicial para o 

seu bem-estar (FAO, 2007a). 

 

 

3.2.2 Realidade brasileira 
 

Nesta secção irá ser analisada a perspectiva brasileira relativa à segurança alimentar, 

levando em consideração as dimensões expostas e explicitadas anteriormente.  

 

Segundo Hoffmann (1994), a produção de uma grande quantidade de alimentos num 

país não é uma condição suficiente nem necessária para evitar que parte da 

população passe fome, pois nas economias comerciais, o acesso diário aos alimentos 

depende, essencialmente, do poder aquisitivo do indivíduo, isto é, do facto de possuir 

rendimento suficiente para poder comprar os alimentos.  

 

A quantidade de alimentos produzida supera largamente as necessidades de sustento 

da população do Brasil (Hoffmann, 2006), desta forma, o problema da fome no país 

não se deve à pouca disponibilidade de alimentos, mas sim à pobreza de grande parte 

da população, porque ao se analisar a realidade brasileira, o determinante mais 

importante é o baixo rendimento domiciliar per capita, isto é, a questão do acesso aos 

alimentos (Hoffmann, 1994). Um processo relativamente rápido de aumento de poder 

aquisitivo da população pobre levaria a um acréscimo da procura por alimentos que 

provavelmente se manifestaria numa crise de abastecimento, pois a oferta não se 

ajustaria num prazo muito curto, nesse caso, a elevação do preço dos alimentos iria 

anular, em parte, o incremento do rendimento da população em causa (Hoffmann, 

1994). 
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De acordo com Hoffmann (1994), uma parcela substancial da população brasileira tem 

tido segurança alimentar nas últimas décadas, na medida em que tem existido 

disponibilidade de uma grande variedade de alimentos para aqueles com poder 

aquisitivo satisfatório. Esta situação foi observada, mesmo apesar de ser argumentado 

que, por vezes, os preços dos alimentos no país são elevados, ora pela insuficiência 

da produção agrícola (causada por condições climáticas desfavoráveis) ora pela 

ineficiente comercialização (a questão da logística é de extrema importância) e/ou pelo 

seu controlo através de oligopólios (Hoffmann, 1994). 

 

Segundo o mesmo autor, num artigo publicado em 2008, a insegurança alimentar é 

maior na área rural do que na área urbana, devendo-se principalmente, ao menor 

rendimento per capita na área rural, no entanto, também verificou, que se for 

controlado o efeito do rendimento, entre outros factores, a segurança tende a ser 

maior na área rural do que na área urbana. A segurança alimentar varia ainda com o 

sector de ocupação da pessoa de referência da família, verificando-se que é menor 

para os que estão presentes no sector agrícola (Hoffmann, 2008). 

 

 
3.3 Importância do sector sucroalcooleiro na óptica da segurança alimentar 
 

 

Tendo visto quais as dimensões da segurança alimentar que a definem e quais as 

suas características a nível global, e qual a dimensão mais importante na realidade 

brasileira, é tempo de mostrar qual a relevância do sector sucroalcooleiro na 

segurança alimentar brasileira. 

 

De acordo com Hoffmann (2006), e como já mencionado, a segurança alimentar no 

Brasil está fortemente associada à pobreza, devendo aumentar com o acréscimo do 

emprego e de rendimento decorrentes do crescimento da agro-indústria canavieira, 

superando os efeitos negativos associados a eventuais aumentos de preços de 

alimentos.  

 

O mesmo autor refere que o progresso tecnológico na produção agropecuária está 

constantemente a contribuir para a diminuição do custo da alimentação, e assim, 

dependendo do ritmo do crescimento da indústria de etanol, o seu efeito sobre o preço 

de alguns alimentos pode pronunciar-se somente como uma ausência de redução ou 

uma menor redução desses preços. O crescimento supracitado representa 
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Constata-se que em 36 anos, entre 1971 e 2007, o crescimento da área plantada de 

grãos no Brasil, em hectares, foi em média, mais de quatro vezes superior ao da área 

cultivada com cana-de-açúcar. A expansão da cana-de-açúcar foi acompanhada de 

um crescimento expressivo, especialmente nesta década, da área cultivada com grãos 

no país (FGV, 2008). Pode-se asseverar com segurança que a cana-de-açúcar não 

está a ocupar o lugar dos alimentos no Brasil, diminuindo a sua disponibilidade (FGV, 

2008). 
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4. Notas conclusivas 
 

O sector do açúcar e do álcool no Brasil evoluiu notavelmente, dando uma 

contribuição significativa para o agronegócio na economia do país. A existência de 

mudanças a nível produtivo, como a mecanização da colheita em detrimento da 

queima e a consociação com leguminosas, vai de encontro às preocupações actuais, 

não olvidando a interacção das componentes do sistema sustentável e sustentado. 

 

A intervenção do Estado na regulação do sector foi crucial numa determinada altura, 

evoluindo para uma situação actual em que este processo se faz por mediação da 

indústria e dos produtores. 

 

O sector sucroalcooleiro apresenta um enorme dinamismo (verificando-se que o 

crescimento das áreas de cana não superam as de outras culturas alimentares), e é 

uma importante contribuição no acréscimo de valor aos produtos afectos. 

 

Em termos de produção nacional de etanol prevê-se o seu crescimento de maneira a 

atender à procura interna e a que o país aproveite as vantagens comparativas no 

mercado mundial. Desta forma, pode contribuir para a diminuição da insegurança 

alimentar neste país, o maior da América Latina e da CPLP – Comunidade de Países 

de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Referências bibliográficas 
 

Albers, M. (2007). Concentração de Vinhaça – Tecnologias, equipamentos e sua 
integração energética numa destilaria. São Paulo. Disponível online em 

www.apta.sp.gov.br/cana/anexos/Workshop_vinhaca_sessao4_monica_VS.pdf  

acedido a 30/06/2009. 

 

Albuquerque, A.R.L.; Fontes, C.E. (2008). Destilação de álcool: desafio para a 
automação. Mecatrônica – Automação industrial de processos e manufatura. 
Disponível online em http://www.mecatronicaatual.com.br/secoes/leitura/5 acedido a 

20/06/09. 

 

Alcarde, A.R. (2008). Produção de álcool. Material da disciplina “Açúcar e bebidas 

alcoólicas”. Piracicaba, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” –

Departamento Agro-indústria, Alimentos e Nutrição, Universidade de São Paulo. 

 

Alcarde, A.R. (2009). Tratamento do caldo. Disponível online em 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br acedido a 07/06/2009. 

 

Abrahão, M.C.B. (2007). Agroindústria de álcool para fins carburantes na região 
de Jandáia – GO. UPIS – Faculdades Integradas - Departamento de Agronomia. 

Brasília. 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2000). Regulação económica do 
mercado farmacêutico. Artigo disponível online em 

www.anvisa.gov.br/monitora/regula_farmaceutico.pdf acedido a 19/05/09 

 

Bacchi, M.R.P. (2007). Interdependência dos mercados de gasolina C e de álcool 
combustível no Estado de São Paulo, Piracicaba, tese apresentada à Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” para a obtenção do título de livre docente 

junto ao departamento de Economia, Administração e Sociologia, Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.  

 

Bacchi, M.R.P. (2008). Inovar e remover entraves devem ser metas dos 
produtores de etanol. Rev. Visão Agrícola, Jan./Jun. 2008, nº. 8, Agroenergia. ISSN 

1806 – 6402. 

 



86 
 

Barros, G.S.C.; Bacchi, M.R.P. (2008). O que impede a transformação do etanol em 
commodity? Rev. Visão Agrícola, Jan./Jun. 2008, nº. 8, Agroenergia. ISSN 1806 – 

6402. 

 

Bargato, I.R.; Marjotta-Maistro, M.C. (2006). Corante no anidro combustível: 
aumento da credibilidade do produto, artigo CEPEA disponível online em 

www.cepea.esalq.usp.br acedido a 03/03/09. 

 

Beauclair, E.G.F. de (2008). Conquistas e desafios de uma fonte de energia 
ambientalmente correta. Rev. Visão Agrícola, Jan./Jun. 2008, nº. 8, Agroenergia. 

ISSN 1806 – 6402. 

 

Boylaud, O.; Nicoletti, G. ; Scarpetta, S. (1999). Summary indicators of product 
market regulation with an extension to employment protection legislation. Artigo 

OCDE disponível online em 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=201668 acedido a 23/05/09. 

 

Bueno, V.H.P. (2009). Principais programas de Controle Biológico no Brasil: uso 
de insetos entomófagos. Departamento de Entomologia – Universidade Federal de 

Lavras. Disponível online em http://www.den.ufla.br acedido a 06/06/2009. 

 

Caldas, E. de F. (2008). Nossa história é a melhor forma de propaganda. Rev. 

Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de álcool.  

 

Carvalho, B.P. de (2006). Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar 
SEDGES 12 (3). Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Carvalho, B.P. de (2009). Science Meets Regulation Needs: Case studies in 
Agribusiness, with Institutional Innovations. SEDGES 15 (1). Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Carvalho, L.C.C. (2008). Existem muitas oportunidades, mas devemos nos 
preparar para aproveitá-las. Rev. Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da 

produção de álcool.  

 



87 
 

C.E. – Comissão Europeia (2004). Descrição da Organização Comum de Mercado 
do açúcar. Bruxelas. Artigo disponível online em 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sugar/reports/descri_en.pdf acedido a 01/06/09. 

 

C.E. – Comissão Europeia (2005). A reforma do sector do açúcar oferece 
perspectivas de competitividade a longo prazo aos produtores da União 
Europeia. Bruxelas. Artigo disponível online em 
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/776&format=PDF&aged=1&

language=PT&guiLanguage=en acedido a 09/05/09. 
 

C.E. – Comissão Europeia (2007a). Reforma do açúcar: o Conselho aprova o 
regime aperfeiçoado de reestruturação do açúcar. Bruxelas. Artigo disponível 

online em http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1401 

acedido a 09/05/09. 

 

C.E. – Comissão Europeia (2007b). Reforma do açúcar: a Comissão propõe o 
aperfeiçoamento do regime de reestruturação. Bruxelas. Artigo disponível online 

em http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/617 acedido a 

09/05/09. 

 

Costa, C.C. da. (2000). Formação de preços de açúcar e álcool combustível 
anidro e hidratado no Estado de São Paulo, dissertação para Mestrado em 

Economia Aplicada, Piracicaba, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo. Citado em Saloto, L.F, (2008). Dinâmica económica das 
flutuações na produção de cana-de-açúcar, dissertação para Mestrado em 

Economia Aplicada, Piracicaba, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo.  

 

Dias, G.L.S.; Barros, J.R.M.; Barros, A.L.M. (2002). Modelo de intervenção mínima 
para o sector canvieiro. In: Moraes, M.A.F.D.; Shikida, P.F.A. (2002). Agroindústria 
canavieira no Brasil: evolução, desenvolvimento e desafios. São Paulo, Atlas. 

 

Doornosch, R.; Steenblik, R., (2007). Round Table on Sustainable Development – 
Biofuels: is the cure worse than the disease? Paris, artigo OCDE disponível online 

em 

www.foeeurope.org/publications/2007/OECD_Biofuels_Cure_Worse_Than_Disease_S

ept07.pdf acedido a 30/04/09. 



88 
 

Elledge, N. (2009). Cimeira Global sobre o Etanol (Junho 2009, São Paulo), COHA 
– Council On Hemispheric Affairs, disponível em  
www.coha.org/2009/06/global-ethanol-summit-points-to-us-incongruence acedido a 

15/06/09. 

 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética (2008). Perspectivas para o etanol no 
Brasil, disponível online em www.epe.gov.br/Petroleo/Documents acedido a 17/06/09. 

 

FAO – Food Agriculture Organization (2007a). Committee on World Food Security. 

Assessment of the world food security situation, (CFS: 2007/2), Roma. Artigo 

disponível online em ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/J9455e.pdf acedido a 

29/04/09. 

 

FAO – Food Agriculture Organization, (2007b). Oportunidades e riscos do uso da 
bioenergia para a segurança alimentar para a América latina e o Caribe. Artigo 

disponível online em 
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/bioenergia/pdf/bioenergiapor.pdf acedido a 

19/03/09. 

 

FAO – Food Agriculture Organization (2008). COMMITTEE ON WORLD FOOD 

SECURITY. Assessment of the world food security and nutrition situation, (CFS: 

2008/2), Roma. Artigo disponível online em 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3175e.pdf acedido a 03/05/09. 

 

Farina, E.M.M.Q; Azevedo, P.F.; Saes, M.S.M. (1997). Competitividade: mercado, 
estado e organizações, São Paulo, Editora Singular. 

 

Fiani, R.; Pinto, H.Q. (2002). Regulação econômica. In: Kupfer, D.; Hasenclever, L. 

(Coord.). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil, 4ª ed., 

Rio de Janeiro, Elsevier. 

 

FGV – Fundação Getúlio Vargas (2008). Fatores Determinantes dos Preços dos 
Alimentos. O Impacto dos Biocombustíveis. Novembro, 2008, Ed. FGV – Projectos. 

Artigo disponível online em 

www.fgv.br/fgvprojetos/arq/JUBRASILICO_34_5_18_28_11_2008.pdf acedido a 

28/04/09. 



89 
 

França, J.G.E. (2008). Acreditamos que a produção de bioenergia na África será 
viabilizada. Rev. Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de álcool.  

 

Freitas, C.E. (2006). 75 anos de álcool combustível no Brasil, artigo de 26 de Março 

de 2006, disponível online em Tribuna do Planalto em 

www.tribunadoplanalto.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=326 

acedido a 25/03/09. 

 

Freyre, G. (2003). Casa – Grande e Senzala, ed. “Livros do Brasil”, Lisboa. 

 

Hoffmann, G. (2007). Bioetanol compensa redução da produção alemã de açúcar. 
Artigo disponivel online em www.dw-

world.de/popups/popup_printcontent/0,,2664042,00.html acedido a 09/05/09. 

 

Hoffmann, R. (1994). A insegurança alimentar no Brasil. Rev. Cadernos de Debate. 

Artigo disponível online em  

www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/A_INSEGURANCA_ALIMENTAR_NO_BRASIL.pdf 

acedido a 02/05/09. 

 

Hoffmann, R. (2006). Segurança Alimentar e Produção de Etanol no Brasil. Rev. 

Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 13 (2): 01-05, 2006. Artigo disponível 

online em www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/Producao_de_Etanol.pdf acedido a 

03/05/09. 

 

Hoffmann, R. (2008). Determinantes da Insegurança Alimentar no Brasil: Análise 
dos Dados da PNAD de 2004. Rev. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, 15 

(1). Artigo disponível online em 

www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/4_artigo_1415_Determinantes_da_Inseguranca_Al

imentar.pdf acedido a 28/04/09. 

 

Horii, J. (2008). Destilação, retificação e desidratação. Piracicaba, Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Departamento Agroindústria, Alimentos e Nutrição, 

Universidade de São Paulo 

 

Horii, J. (1999). Fundamentos de tecnologia sucroalcooleira. Piracicaba, Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Departamento de Agroindústria, Alimentos 

e Nutrição, Universidade de São Paulo. 



90 
 

IFQC – Institute Fuel Quality Center (2004). Setting a Quality Standard for Fuel 
Ethanol. Artigo disponível online em 

www.environment.gov.au/atmosphere/fuelquality/publications/pubs/ifqc-report.pdf 

acedido a 29/04/09. 

 

Jank, M.S. (2008). A consolidação do etanol como commodity é o desafio para os 
próximos dez anos. Rev. Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de 

álcool.  

 

Jank, M.S. (2008). Fontes limpas de energia são patrimónios para o futuro. Rev. 

Visão Agrícola, Jan./Jun. 2008, nº. 8, Agroenergia. ISSN 1806 – 6402. 

 

Januário, M.I. (2008). Material da disciplina de “Tecnologia do Açúcar e dos Produtos 

Alternativos”, Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de 

Lisboa. 

 

Lippmann, E.V. (1942). História do açúcar, (2ed) trad. Rodolfo Coutinho. Rio de 

Janeiro, Ed. Instituto do Açúcar e do Álcool. 

 

Lobo, A.C.O. (2008). O programa de certificação do etanol. Rev. Opiniões, 

Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de álcool. 

 

Macedo, I.C.; Leal, M.R.L.V.; Silva, J.E.A.R. (2004). Balanço das emissões de gases 
do efeito estufa na produção e no uso do etanol no Brasil. Relatório para a 

Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, Janeiro de 2004; 

 

Machado, J. (1998). Proálcool: momentos decisivos. Rev. Preços Agrícolas, Jun. 

1998. Citado em Moraes, M.A.F.D. de. (2000). A desregulamentação do setor 
sucroalcooleiro do Brasil, Americana, Caminho Editorial. 

 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2007). Portaria nº. 309, 
de 9 de Outubro de 2007, disponível online em 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-

consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=18139 acedido a 17/04/09. 

 



91 
 

Marjortta-Maistro, M.C. (2002). Ajustes nos mercados de álcool e gasolina no 
processo de desregulamentação, tese de doutorado, Piracicaba, Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.  

 

Marjotta-Maistro, M.C.; Asai, G.A. (2006). Álcool combustível: do carro a álcool ao 
carro flex, artigo CEPEA disponível online em www.cepea.esalq.usp.br acedido a 

03/03/09. 

 

Mello, M.T.L. (2002). Defesa da concorrência. In: Kupfer, D.; Hasenclever, L., 

(Coord.). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil, 4ª ed., 

Rio de Janeiro, Elsevier. 

 

Moraes, M.A.F.D. (2000). A desregulamentação do setor sucroalcooleiro do 
Brasil, Americana, Caminho Editorial. 

 

Moraes, M.A.F.D. (2008). Mecanização demanda por qualificação da mão-de-obra, 
Rev. Visão Agrícola, Jan-Jun 2008, nº. 8, Agroenergia. ISSN 1806 – 6402. 

 

Menezes, T.J.B. (1980). Etanol, o combustível do Brasil, São Paulo, Editora 

Agronômica Ceres, Lda. 

 

Museu do Açúcar, (1974). História social da agro-indústria canavieira, Recife, 

Instituto do Açúcar e do Álcool. 

 

Nappo, M. (2008). Certificação socioambiental: benefício ou obstáculo? Artigo 

disponível online em www.unica.com.br acedido a 28/04/09. 

 

NIPE – Núcleo Interdisciplinar de planejamento energético (2005). Estudo sobre as 
possibilidades e impactos da produção de grandes quantidades de etanol 
visando à substituição parcial de gasolina no mundo. Campinas, Universidade 

Estadual de Campinas. 

 

Nyberg, J. (2007). Sugar – Based Ethanol: International Market Profile, artigo FAO 

disponível online em 

http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/257994-

1215457178567/Ethanol_Profile.pdf acedido a 20/05/09. 
 



92 
 

OCDE – FAO (Organization for Economic Cooperation and Development & Food 

Agriculture Organization): Agricultural Outlook (2008 – 2017), artigo disponível online 

em www.oecd.org/dataoecd/54/15/40715381.pdf acedido a 29/04/09. 

 

OMS – Organização Mundial de Saúde. Food Security. Disponível em 

http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ acedido a 30/04/09. 
 

Pamplona, C. (1984). PROÁLCOOL. Impacto em termos técnico-econômicos e 
sociais do programa no Brasil, Rio de Janeiro, Ministério da Indústria e do 

Comércio. 

 

Perina, R.A. (2002). Valor de empresa do setor sucroalcooleiro: um modelo de 
avaliação, dissertação para Mestrado em Ciências, Piracicaba, Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

 

P.E. – Parlamento Europeu (2008). Organização comum do mercado do açúcar. 
Resolução do Parlamento Europeu sobre a futura reforma da OCM no sector do 
açúcar. Artigo disponível online em 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-

TA-2005-0079+0+DOC+PDF+V0//PT acedido a 09/05/09. 

 

Reis, R.A.M da C. (2008). O projecto para se alcançar 10 % da produção brasileira 
de etanol. Rev. Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de álcool.  
 

RFA – Renewable Fuels Association (2009). Renewable Fuel Standard. Disponível 

online em www.ethanolrfa.org/resource/standard acedido a 17/06/09. 

 

Rodrigues, R. (2008). Agroenergia: um novo paradigma agrícola, FVG AGRO – 

Centro de Agronegócio, Sertãozinho, São Paulo, Setembro de 2008. Artigo disponível 

online em www.orplana.com.br/palestrarr/palestra_roberto_rodrigues.ppt acedido a 

17/04/09. 

 

Rodrigues, R. (2008). Estamos diante de uma oportunidade raríssima: liderar um 
projecto mundial. Rev. Opiniões, Out./Dez. 2008, A mundialização da produção de 

álcool.  

 



93 
 

Saloto, L.F. (2008). Dinâmica económica das flutuações na produção de cana-de-
açúcar, Piracicaba, dissertação para Mestrado em Economia Aplicada, Piracicaba, 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.  

 

Santos, M.H.C. (1993). Política e políticas de uma energia alternativa: o caso do 
PROALCOOL, Rio de Janeiro, Notrya. Citado em Bacchi, M.R.P. (2007). 

Interdependência dos mercados de gasolina C e de álcool combustível no 
Estado de São Paulo, Piracicaba, tese apresentada à ESALQ para a obtenção do 

título de livre docente junto ao departamento de Economia, Administração e 

Sociologia, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo.  

 

Serodio, E. (1999). Analisando as politicas existentes e traçando expectativas 
para o setor sucroalcooleiro. In: Tendências de preços e questões políticas 

determinantes para o mercado de açúcar e álcool. ANAIS, São Paulo: International 

Business Communications. Citado em Moraes, M.A.F.D. de. (2000). A 
desregulamentação do setor sucroalcooleiro do Brasil, Americana, Caminho 

Editorial. 

 

Silva, G.M de A. (2008). Cenário Canavieiro. Rev. Visão, vol. 27, nº.1, Set-Out 2008. 

 

Silva, G.M. de A. (2009). Esclarecimento sobre o método CONSECANA, 

(comunicação pessoal) Piracicaba, São Paulo. 

 

Silveira, L.T. (2001). Evolução do mercado internacional de etanol combustível – 
perspectivas e inserção brasileira, Piracicaba, (monografia) Faculdade de Economia 

Agro-industrial da Universidade de São Paulo. Citado em Bacchi, M.R.P. (2007). 

Interdependência dos mercados de gasolina C e de álcool combustível no 
Estado de São Paulo, Piracicaba, tese apresentada à ESALQ para a obtenção do 

título de livre docente junto ao departamento de Economia, Administração e 

Sociologia, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo.  

 

SOFA – The State Of Food and Agriculture (2008) Part I, Biofuels: prospects, risks 
and opportunities. Artigo disponível online em 
www.fao.org/docrep/011/i0100e/i0100e00.htm acedido a 03/03/09. 
 



94 
 

Tyner, W.E. (2007). U.S. Ethanol Policy-Possibilities for the Future, Departamento 

de Economia Agrícola da Universidade de Purdue (E.U.A), disponível online em 

www.ces.purdue.edu/extmedia/ID/ID-342-W.pdf acedido a 20/05/09. 

 

UDOP – União dos Produtores de Bioenergia (2005). A nova norma paulista para 
vinhaça. Norma Técnica CETESB - P4.231. Vinhaça - Critérios e Procedimentos 
para Aplicação no Solo Agrícola. Disponível online em 

http://www.udop.com.br/download/legislacao_vinhaca.pdf acedido a 29/06/09. 

 

Vian, C.E. de F. (2003). Agroindústria canavieira: estratégias competitivas e 
modernização, Campinas, Átomo. Citado em Saloto, L.F, (2008). Dinâmica 
económica das flutuações na produção de cana-de-açúcar, Piracicaba, 

dissertação para Mestrado em Economia Aplicada, Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo.  

 

Vieira, A., O açúcar na Madeira: produção e comércio nos séculos XV a XVII. 
CEHA – Centro de Estudos de História do Atlântico. Disponível online em www.ceha-

madeira.net/sugar/madeira3.htm acedido a 19/01/09. 

 

Walter, A.; Quilodrán, O.; Garcia, J.; Silva, C.; Piacente, F.; Segerstedt, A. (2008). A 
Sustainability Analysis of the Brazilian Ethanol, UNICAMP, Campinas. Artigo 

disponível online em www.unica.com.br/download.asp?mmdCode=1A3D48D9-99E6-

4B81-A863-5B9837E9FE39 acedido a 15/05/09. 

 

 

Referências cibergráficas 
 

ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Ministério de 

Minas e Energia (2009). Disponível em www.anp.gov.br acedido a 15/04/09. 

 

Banco do Brasil (2009). Disponível em www.bb.com.br acedido a 27/04/09. 

 

CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (2009). Disponível em 

www.cepea.esalq.usp.br acedido a 30/04/09. 

 

COPERSUCAR (2009). Disponível em www.copersucar.com.br acedido a 06/06/2009. 

 



95 
 

COSAN (2009). Disponível em www.cosan.com.br acedido a 08/06/2009. 

 

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira (2009). Disponível em www.ctc.com.br 

acedido a 12/03/09. 

 

FAOSTAT – Divisão de dados estatísticos da FAO (2009). Disponível em 

http://faostat.fao.org acedido a 15/05/09. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério do Planeamento, 

Orçamento e Gestão do Brasil (2009). Disponível em www.ibge.gov.br acedido a 

27/04/09. 

 

IBPT – Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário (2008). Disponível em 

www.ibpt.com.br acedido a 27/04/09. 

 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(2009). Disponível em www.inmetro.gov.br/painelsetorial/biocombustiveis acedido a 

12/05/09. 

 

JornalCana (ProCana) (2009). Edição online disponível em www.jornalcana.com.br 

acedido a 27/03/09. 

 

ORPLANA – Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil 

(2009). Disponível em www.orplana.com.br acedido a 29/03/09. 

 

SECEX – Secretaria do Comércio Exterior, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior do Brasil (2009). Disponível em 

http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/secex acedido a 24/04/09. 

 

UDOP – União dos Produtores de Bioenergia (2009). Disponível em www.udop.com.br 

acedido a 29/04/09. 

 

UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar (2009). Disponível em 

www.unica.com.br acedido a 26/04/09. 

 

USDA – United States Department of Agriculture (2009). Disponível em 

http://www.usda.gov acedido a 28/04/09. 



I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
 
 

Fluxograma de produção de açúcar e álcool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

 



IV 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO II 

 
 
 

Segurança Alimentar e Bioenergia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V 
 

Segurança Alimentar e Bioenergia 
 
 

Atendendo a que o conceito de segurança alimentar foi escrutinado no ponto 3. 
(Bioenergia e Segurança Alimentar no Brasil) ver-se-á com um maior pormenor a 

descrição de cada uma das componentes da mesma. 

O conceito de segurança alimentar assenta em quatro pilares essenciais: 

disponibilidade, acesso, distribuição e estabilidade (FAO, 2007). E de acordo com esta 

instituição a bioenergia apresenta tanto riscos como oportunidades para cada uma 

destas quatro dimensões, como em seguida será demonstrado. A componente 

nutricional/ saúde é de extrema importância e está intimamente correlacionada com os 

hábitos e preferências dos consumidores que são uma consequência da sua educação 

alimentar e de consumo. 

 

Todos os aspectos referidos terão em conta somente o segmento dos biocombustíveis 

líquidos, pois é o de maior crescimento do sector da bioenergia (os de segunda 

geração apresentam um crescimento lento, culpa da falta de inovação das tecnologias 

aplicadas) (FAO, 2008), pois as matérias-primas utilizadas são comuns à produção de 

alimentos e alimentação animal, o que repercute-se directamente nos efeitos 

provocados nos preços de produtos básicos e porque é no Brasil e em todas as 

regiões de clima tropical (zonas em plena fase de desenvolvimento) que existem as 

condições mais favoráveis à sua produção e expansão (FAO, 2007b). 

 

• Disponibilidade 
 

A disponibilidade alimentar traduz-se na existência de quantidades suficientes de 

alimentos numa base constante e com referência a uma determinada área geográfica 

(OMS, 2009).  

 

A produção e/ou consumo de bens agrícolas tinha como objectivo primordial atender 

às necessidades alimentares, que cresciam a um ritmo acelerado devido, 

principalmente, à procura pelos países em desenvolvimento, destacando-se os 

asiáticos, recentemente recebeu o desafio de ser fornecedora de energia renovável 

(FGV, 2008). Os elevados preços do petróleo e o seu consequente efeito sobre as 

economias que dependem deste produto para crescer, aliados à preocupação mundial 

sobre o impacto ambiental da queima de combustíveis fósseis, desenvolveu, 
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particularmente nos países desenvolvidos, um ambiente favorável à utilização de 

biocombustíveis, como biodiesel e bioetanol (FGV, 2008). 

 

A discussão fulcral diz respeito à substituição da produção de alimentos pela produção 

de biocombustíveis, sendo mencionado pela FAO (2007a) que esse grau de 

competição entre as culturas energéticas, os alimentos e a produção de forragens 

dependerá, principalmente, dos progressos nos rendimentos das colheitas, da 

eficiência da alimentação do gado e das tecnologias de conversão de bioenergia. Esta 

concorrência relaciona-se ao facto que muitas das culturas actualmente utilizadas 

como matéria-prima na produção de biocombustíveis líquidos exigem terras agrícolas 

de elevada qualidade e uma quantidade significativa de factores de produção como 

fertilizantes, pesticidas e água (FAO, 2007a). Por ventura, se as tecnologias de 

produção de biocombustíveis de segunda geração, baseados em matérias-primas 

lenho-celulósicas chegarem a ser viáveis de um ponto de vista comercial, a 

concorrência pela terra e outros recursos agrícolas poderá diminuir (FAO, 2007a e 
2007b). 

 

O aumento dos custos de produção, incluindo os preços mais elevados de fertilizantes 

e custos de transporte, resultantes dos preços elevados do petróleo, além de 

restrições de terra e água, bem como os cada vez mais imprevisíveis padrões 

climáticos, são susceptíveis de afectar negativamente a produção alimentar, 

compondo o desafio mundial da procura de alimentos (FAO, 2008). A disponibilidade é 

afectada ainda por uma eventual redução da capacidade de cada país em importar 

devido ao aumento potencial do preço dos alimentos (FAO, 2007b), aspecto este que 

conduz à próxima dimensão em estudo, o acesso aos alimentos. 

 

• Acesso 
 

O acesso alimentar é a capacidade de possuir os recursos suficientes e as condições 

necessárias para adquirir e/ou ter disponível alimentos adequados a uma dieta 

saudável (OMS, 2009). Esta dimensão é directamente influenciada pelo preço dos 

alimentos e pelos rendimentos dos indivíduos, pois quanto maior o rendimento que um 

agregado familiar ou um individuo possuir, mais alimento (e de maior qualidade) 

poderá ser adquirido (SOFA, 2008). Se a produção de bioenergia aumenta os preços 

das commodities, o acesso pode ser comprometido pelo baixo rendimento dos 

compradores de alimentos, pelo menos no curto prazo (FAO, 2007a). Por outro lado, o 

aumento dos preços pode significar maiores rendimentos para os produtores, com 
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implicações positivas para o seu acesso aos alimentos (SOFA, 2008). A longo prazo, 

os produtores agrícolas são susceptíveis de dar resposta ao aumento dos preços por 

aumento da produção, levando consequentemente a uma redução de preços (FAO, 

2007a). 

 

Espera-se que os preços mais elevados dos alimentos terão um efeito pior na situação 

dos agregados familiares compradores tanto em zonas urbanas como rurais, enquanto 

os agregados rurais mais bem dotados, na condição de vendedores, ganharão com o 

aumento dos rendimentos oriundo dos preços mais elevados dos alimentos (SOFA, 

2008). Os preços mundiais elevados de alimentos não afectam directamente a 

segurança alimentar dos agregados familiares, o seu impacto irá depender da 

extensão da transmissão dos preços internacionais para os mercados internos, que 

por sua vez é afectada pelas políticas estatais, criadas com o intuito de prevenir 

grandes choques nos preços internos (SOFA, 2008). 

 

O crescente mercado das matérias-primas dos biocombustíveis poderá estimular o 

crescimento económico rural local através do seu efeito sobre os preços das 

commodities, o rendimento dos produtores agrícolas, os investimentos nos domínios 

da produção, preparação, transporte, comércio e uso de biocombustíveis, potenciando 

oportunidades de emprego nas zonas rurais (FAO, 2007a). Os programas de 

bioenergia podem representar uma grande oportunidade se puderem ser focalizados 

nos pequenos produtores, que manifestam pouca capacidade de aceder aos 

mercados para a venda de seus produtos (SOFA, 2008). Com a criação de novos 

mercados e com compras garantidas por parte do governo ou por empresas, estes 

pequenos produtores passariam a ter um rendimento estável e programado (FAO, 

2007b). 

 

Um aumento na procura por biocombustíveis pode resultar no aumento dos preços 

das culturas energéticas; no aumento no preço das culturas tradicionais e numa 

redução no preço dos subprodutos da produção de biocombustíveis (FAO, 2007b). Os 

preços das commodities serão afectados pela produção de biocombustíveis 

dependendo da escala e da velocidade de expansão, que, por sua vez, serão 

determinados a partir dos preços do petróleo e da política ambiental aplicada a estes 

produtos (FAO, 2007a). Um aspecto importante para alguns biocombustíveis é a 

economia de escala, sobretudo para o etanol (FAO, 2007a). Os custos de produção 

dependem fundamentalmente dos custos de produção das matérias-primas, 

considerando todas estas premissas, os produtores agrícolas de baixo custo são mais 
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susceptíveis de ser produtores de bioenergia de baixo custo, levando no longo prazo a 

maior rendimento destes pelo aumento da sua produção, e consequentemente a um 

melhor acesso aos alimentos (FAO, 2007a).  

 

Nesta altura é de especial interesse mencionar qual o papel dos biocombustíveis no 

aumento do preço dos alimentos sentido recentemente, sendo referidas outras causas 

para este acontecimento internacional. 

 

Segundo um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em 2008, a expansão 

dos biocombustíveis não foi um factor relevante para a alta recente dos preços dos 

alimentos. O que contribuiu decisivamente para o crescimento dos preços em 2007 e 

2008 foi a especulação nos mercados futuros e o aumento da procura num cenário de 

stocks mais baixos (FGV, 2008). Durante 47 anos, entre 1961 e 2008, ocorreram 

apenas quatro destes movimentos significativos de alta no preço real médio dos grãos, 

nomeadamente de 1972 a 1974, período onde se inclui o choque do petróleo em 1973, 

os anos isolados de 1988 e 1995, e a fase recente de 2007 e 2008 (FGV, 2008). 

 

Na OCDE é abordada a possibilidade de que os preços das commodities possam ser 

não uma causa, mas sim uma consequência de preços futuros inflacionados pela 

crescente posição comprada (long position) de investidores (FGV, 2008). Uma forte 

evidência dessa possibilidade está no crescimento, no período 2006-2008, do número 

de contratos na Bolsa de Chicago (CBOT) em posição comprada por non-commercial 

traders (especuladores) e a sua participação no total de contratos long position (FGV, 

2008). Uma teoria amplamente aceite é a de que os mercados futuros caminham atrás 

dos preços. Assim, uma aposta em preços elevados seria o resultado de fundamentos 

prévios para cada produto, todavia, chegou-se ao resultado de que a direcção de 

causalidade é a actividade especulativa para os preços, e não o contrário (FGV, 2008). 

 

A FAO (FGV, 2008) considera cada um dos seguintes aspectos como contribuidores 

para a crise de aumento de preços dos alimentos: 

a) Crescimento da procura por alimentos e mudança da sua estrutura de 

consumo (mais proteína e menos glúcidos) graças ao crescimento do 

rendimento da população e à urbanização dos países menos desenvolvidos 

(devido ao crescimento económico desses países); 

b) Utilização de cereais e outros produtos agrícolas na produção de combustíveis; 

c) Operações nos mercados financeiros (especulação de preços); 
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d) Baixo nível de stocks de cereais, resultado de mudanças de políticas públicas 

ou de quebras de safra (provocadas pelas condições edafo-climáticas); 

e) Custos crescentes de combustíveis e fertilizantes; 

f) Desvalorização do dólar americano (desde 2002); 

g) Medidas proteccionistas adoptadas por diversos governos após o início do 

incremento dos preços. Como por exemplo, a proibição de exportação de 

alimentos e a desvalorização cambial em relação ao dólar, moeda em que são 

comercializadas as commodities (a redução das exportações terá contribuído 

para a ascensão dos preços dos alimentos nos mercados de outros países). 

 

O aumento dos preços das culturas não é de todo prejudicial, pois como já 

mencionado representa um ponto positivo na medida em que possibilita uma 

transferência de rendimento dos consumidores aos produtores e das áreas urbanas às 

rurais, fortalecendo o rendimento das rurais, com dependência da distribuição dos 

custos e benefícios (FAO, 2007b). Esta questão pode ser aproveitada para relançar o 

crescimento agrícola no mundo em desenvolvimento, fundamental não só para 

enfrentar a crise actual, mas também para responder à futura procura de alimentos e 

biocombustíveis, e acautelar crises semelhantes no futuro (FAO, 2008).  

 

A curto prazo, os preços mais elevados das commodities agrícolas terão efeitos 

negativos abrangentes na segurança alimentar dos agregados familiares (SOFA, 

2008). Estão particularmente em risco os consumidores urbanos pobres e os 

compradores pobres em zonas rurais, que tendem a ser a maioria dos pobres rurais 

(SOFA, 2008). 

 

A longo prazo, a crescente procura de biocombustíveis e a consequente subida dos 

preços das commodities agrícolas pode anunciar uma oportunidade para promover o 

crescimento agrícola e o desenvolvimento rural nos países em desenvolvimento, 

reforçando deste modo a ideia de utilizar a agricultura como um motor de crescimento 

(SOFA, 2008). 

 

O facto de se poder produzir energia a partir da biomassa (como a partir dos resíduos 

da cana) oferece a possibilidade de favorecer o crescimento da agricultura e estará 

presente no desenvolvimento futuro dos países produtores de grãos e de outras 

matérias-primas para fins energéticos (FGV, 2008 e SOFA, 2008). O desenvolvimento 

da produção de matérias-primas para a bioenergia apresenta riscos de igualdade e 

género associados a questões como as condições de trabalho nas explorações 
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agrícolas, o acesso à terra, as limitações enfrentadas pelos pequenos agricultores e a 

posição desfavorável das mulheres (SOFA, 2008). Para combater este tipo de 

situações os governos devem realizar reestruturações constitucionais e institucionais, 

por exemplo, com o estabelecimento criterioso e jurídico na determinação de "uso 

produtivo" e “terra desocupada” (SOFA, 2008). 

 

• Utilização 
 

A utilização refere-se à capacidade das pessoas em absorver os nutrientes contidos 

na sua alimentação e está intimamente ligada a factores como o estado de saúde e o 

acesso a água potável. A bioenergia pode afectar esta dimensão da segurança 

alimentar, de forma directa, mas menos expressivamente do que afecta as outras 

dimensões (FAO, 2007a). Por exemplo, alguns sistemas de produção de bioenergia 

exigem quantidades substanciais de água, tanto para a produção de matérias-primas 

como para a conversão em biocombustível, diminuindo no imediato a disponibilidade 

da água para uso doméstico, ameaçando o estado de saúde dos indivíduos perto das 

áreas produtivas. Analisando por outro ângulo, a bioenergia substitui fontes mais 

poluentes ou expande a disponibilidade de serviços de energia para a população rural 

pobre, de um modo mais barato e mais limpo, com implicações positivas para o estado 

de saúde dessa população e na utilização dos alimentos (FAO, 2007a). 

 

• Estabilidade 
 

A estabilidade refere-se à dimensão temporal da segurança alimentar. Este pilar da 

segurança alimentar está, a par da questão do acesso, intimamente ligada aos preços 

dos produtos. A volatilidade dos preços pode perturbar a estabilidade da segurança 

alimentar em particular para os consumidores com baixos rendimentos. Os preços das 

commodities agrícolas há muito que são influenciados pelo preço da energia, devido à 

importância de fertilizantes e máquinas como factores de produção nos processos de 

produção de commodities (FAO, 2007a). 

 

A principal componente da estabilidade reside na garantia de manutenção das 

actividades produtivas, com preços remunerativos, por um período longo, e com 

sustentabilidade dos recursos naturais (FAO, 2007b). 
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Um dos grandes incentivos para a produção de biocombustíveis é o aumento dos 

preços do petróleo, entretanto, é importante notar que este aumento apresenta dois 

efeitos, que operam em sentido oposto: por um lado o aumento no preço do petróleo 

aumenta os custos de produção da agricultura, o que poderá resultar numa contracção 

da produção (dependendo do uso de energia); por outro lado, o incremento no preço 

do petróleo desencadeia incentivos para a produção de biocombustíveis, a qual 

estimula a procura por culturas energéticas (FAO, 2007b). A heterogeneidade com 

que os preços do petróleo afectam os custos de produção agrícola altera os incentivos 

para a produção das culturas energéticas, influenciando a magnitude dos 

deslocamentos de outras culturas e portanto no preço destas (FAO, 2007b). Desta 

forma a estabilidade da segurança alimentar é afectada por não ser possivel garantir 

todos os pressupostos que a definem. 

 
De um modo conclusivo as implicações da bioenergia para a segurança alimentar e o 

meio ambiente irão variar no espaço e ao longo do tempo e dependerão da escala e 

da velocidade de mudança, assim como do tipo de sistema produtivo considerado, da 

estrutura dos mercados das matérias-primas utilizadas e da energia, e das decisões 

em termos de políticas agrícolas, energéticas, ambientais e comerciais, quer a nível 

nacional como internacional (FAO, 2007b).  

 

A segurança alimentar é um assunto complexo relativo ao desenvolvimento 

sustentável, ligado à saúde pela nutrição, mas também ao desenvolvimento 

sustentável económico, ambiental e comercial (OMS, 2009). Alguns críticos afirmam 

que existe alimentos suficientes no mundo para alimentar toda a população 

adequadamente; o problema reside na sua distribuição; as futuras necessidades 

alimentares podem ou não, ser preenchidas pelos actuais níveis de produção; a 

globalização pode, ou não, conduzir à persistência de insegurança alimentar e 

pobreza em comunidades rurais (OMS, 2009). 

 

As tipologias dos países e das famílias indicam as potenciais implicações da 

bioenergia na segurança alimentar. Se um país ou uma família é um comprador ou 

vendedor de serviços energéticos e de produtos agrícolas irá influenciar se a 

bioenergia será benéfica ou prejudicial para o seu bem-estar (FAO, 2007a). 
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Acondicionamento e transporte do açúcar para o armazém 
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