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1. O

QUE SÃO OS AGRO-COMBUSTÍVEIS?

O termo agrocombustíveis1 já traz uma polêmica em seu próprio nome. Em contraposição aos chamados biocombustíveis, é utilizado como uma forma de recusarmos o prefi xo “bio”, que significa vida, na denominação dessa
produção que apresenta riscos à pequena produção e, portanto, aos camponeses e à soberania alimentar. Como
afi rmou Jean Pierre Leroy2 , essa não é apenas uma questão de nome. É mais do que isso. Trata-se da manipulação
da vida e a vida não deve ser capturada pelo mercado.
Vamos, então, empregar aqui o termo agrocombustíveis, para aqueles combustíveis produzidos a partir de produtos agrícolas.
Os agrocombustíveis são produzidos a partir da biomassa 3, ou seja, produtos de origem biológica ou materiais
não-fósseis. Considerados como energia renovável, eles são usualmente produzidos a partir de fontes como
cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, dendê, girassol, dentre outros, e fazem parte da chamada “bioenergia”. Os
exemplos mais conhecidos são o biodiesel e o etanol.
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Box 1. Biocombustíveis e biomassa são a mesma coisa?

Não. Biomassa é um material vegetal orgânico que armazenou a energia do Sol na forma de energia química. É,
ainda, a quantidade de material vivo existente numa determinada área, em determinado momento, em geral
expressa em unidades de energia ou no peso seco de matéria orgânica não-fóssil. Sua origem são as plantas,
os resíduos florestais e da agropecuária (bagaço de cana-de-açúcar, esterco), os óleos vegetais (buriti, babaçu,
mamona, dendê, etc.), os resíduos urbanos e alguns resíduos industriais (da indústria madeireira, de alimentos e bebidas, de papel e celulose, beneficiamento de grãos). A biomassa voltada para fins energéticos abrange
a utilização desses vários resíduos para a geração de fontes alternativas de energia.
(Fonte: Cartilha “Bicombustíveis”. Petrobras e MME)

1

O termo agrocombustíveis foi proposto pela Via Campesina, no Fórum Mundial pela Soberania Alimentar, realizado em Mali, em 2006.

2

Seminário “Agrocombustíveis e Agricultura Familiar e Camponesa”. REBRIP. Rio de Janeiro. Julho de 2007.

3

Todos os termos assinalados desta forma têm suas definições apresentadas em um glossário ao final desta publicação (p.29-30).

2. BIODIESEL
2.1. O que é o Biodiesel?
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O biodiesel é um combustível resultante da reação
química entre um álcool e um óleo de origem vegetal
ou animal. Os óleos vegetais mais comuns são derivados de soja, mamona, dendê, girassol, pinhão-manso
e amendoim. Já as gorduras animais são oriundas do
sebo bovino, principalmente, suíno e avícola. Também são utilizados óleos residuais de fritura e outros
resíduos gordurosos provenientes tanto de processos
no âmbito doméstico, quanto comercial e industrial.
Encontra-se ainda em fase de estudo e experimentação o aproveitamento de outras oleaginosas, tais como
babaçu, abacate e macaúba, além de algas marinhas.
O biodiesel pode ser usado de modo integral ou
parcial na substituição do óleo diesel de petróleo,
sendo por isto considerado na matriz energética
brasileira como um aditivo. Embora cada oleaginosa
tenha suas próprias características e cada uma apresente vantagens e desvantagens, o biodiesel produzido a partir de qualquer uma delas possui uma única
especificação para seu uso e comercialização no País,
determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP).
2.2. PRINCIPAIS CULTIVOS E A
SITUAÇÃO DA PRODUÇÃO NO BRASIL

No Brasil, a principal matéria-prima empregada na
produção de biodiesel é a soja. Segundo dados da ANP,
a soja correspondeu, em novembro de 2009, a 75% da
produção de biodiesel. Em segundo lugar, a gordura
bovina, com quase 18%, seguida pelo óleo de algodão,
com 5% (Tabela 1). Nesse sentido, pode-se afirmar que
a produção brasileira de biodiesel não alcançou ainda

a diversificação no uso de oleaginosas, como ambicionado pelo Governo Federal através do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).
GRÁFICO 1. MATÉRIAS-PRIMAS

UTILIZADAS

PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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graxos

75,04%
Mês de referência: novembro 2009
Fonte: MME – Ministério de Minas e Energia.

Embora o óleo de soja represente apenas 18% do
grão, a escala produtiva e a estrutura do complexo sojeiro no País (composto por três principais produtos:
o grão, o farelo e o óleo) e no qual predomina a agricultura patronal, esboçam uma “vantagem estratégica”
para este cultivo frente a outras oleaginosas. Cultura
fortemente concentradora de renda, ela apresenta um
crescimento de 6,1% na área de cultivo nos dados para
a safra 2009/2010, ou seja, um incremento de 1.319,5
mil hectares, segundo a Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB). “Com a confi rmação da
área estimada e das condições climáticas favoráveis, a
produção da oleaginosa será recorde4”.
O dendê, apesar de pouco explorado no Brasil, é a
matéria-prima que mais produz óleo por área plantada. Enquanto as espécies convencionais – soja, girassol,
mamona, algodão, amendoim e canola – têm potencial

4
Acompanhamento de safra brasileira: grãos, quarto levantamento, janeiro 2010 / Companhia Nacional de Abastecimento. – Brasília:
CONAB, 2010.

de rendimento de 500 a 1.500 kg/ha de óleo, espécies
potenciais (sem domínio tecnológico ainda) de alto rendimento, como o pinhão-manso, têm rendimento potencial de 2 a 5 mil kg de óleo por hectare. Assim, atualmente existe uma defasagem da agricultura brasileira
em relação ao aproveitamento de espécies potenciais.
Quanto à participação regional, a Região Centrooeste é responsável por quase metade da produção de
oleaginosas destinadas ao biodiesel e pela maior parte
da capacidade instalada ativa de elaboração do óleo.
Mato Grosso, único Estado que possui um sindicato
patronal do setor, o Sindicato das Indústrias de Biodiesel (SindiBio), responde por 21% da produção brasileira de biodiesel. Na segunda posição encontra-se a
região Sul, com menos de 30% da produção nacional.
Pode-se enxergar, nesse sentido, uma concentração
regional que coloca em xeque as estratégias e iniciativas do governo para estimular o desenvolvimento regional, com foco na realidade do Nordeste e do Norte,
responsáveis por 11 e 3%, respectivamente, da participação na produção regional de biodiesel.
FIGURA 1. BIODIESEL: LOCALIZAÇÃO
DAS UNIDADES PRODUTORAS
ç

Hoje, a União Européia tem a liderança na produção mundial do biodiesel. No Brasil, a produção
ainda é considerada incipiente, mas há expectativa de
que as metas para biocombustíveis no mundo para os
próximos anos causarão um aumento significativo da
demanda. Conforme a tabela a seguir, a capacidade
total autorizada, divulgada em fevereiro de 2010
pela ANP, é de 13.219,33 m3/dia com 64 plantas produtoras autorizadas. A produção anual brasileira em
2008 foi de 1.167.128 m3, um crescimento relevante de
188,7% em relação ao ano anterior.
TABELA 1. PRODUÇÃO BRASILEIRA

DE BIODIESEL

Capacidade total autorizada

13.219,33 m³/dia

Número de plantas produtoras
autorizadas

64

Produção anual brasileira – 2008

1.167.128 m³

Crescimento da produção 2007
– 2008

188,7%

Fontes: ANP e BEN 2009

O Brasil importa diesel de petróleo, sendo o setor
agropecuário um dos maiores consumidores. No entanto, dados da ANP de 2009 revelam que a utilização
do biodiesel em 2008 possibilitou uma redução na importação de diesel de 1,1 bilhão de litros, uma economia de quase US$ 1 bilhão.
2.3. Marco Institucional e Regulatório

Fonte: MME – Ministério de Minas e Energia.

Como não existia menção na legislação brasileira à produção e comercialização do biodiesel como
combustível, foi necessária a elaboração de um marco regulatório. O Programa Nacional de Produção
e Uso do Biodiesel (PNPB) é uma iniciativa do Governo Federal, lançada em dezembro de 2004, para
regulamentar o uso comercial do biodiesel, além de
organizar a cadeia produtiva, defi nir as linhas de fi-
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nanciamento e estruturar a base tecnológica de produção ou de pesquisa.
O PNPB defi niu como prioridades:
• A ampliação da produção e consumo em escala comercial e de forma sustentável;
• A ênfase à inclusão social e ao desenvolvimento
regional;
• A diversificação de matérias-primas e regiões produtoras;
• A geração de emprego e renda.

8

A Lei 11.097/05, que dispõe sobre a introdução do
biodiesel na matriz energética brasileira, estabelece os
percentuais mínimos obrigatórios de mistura do biodiesel ao diesel mineral. A mistura de 2% é chamada
de B2, e assim consecutivamente, até o B100, o biodiesel puro. A regulação, a contratação e a fiscalização
das atividades relacionadas ao biodiesel ficam a cargo
da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis.
2.4. Biodiesel, a Agricultura
Familiar e as Mulheres

O PNPB tem como objetivo principal contribuir
para satisfazer a demanda por energia “gerando empregos e renda na agricultura familiar, reduzindo disparidades regionais e contribuindo para a economia
de divisas e para melhorar as condições ambientais”.
Ele se baseia na integração da agricultura familiar ao
processo agrícola de produção de energia, buscando
a complementaridade da renda e a fi xação da população no campo. Na visão do governo brasileiro, o biodiesel é um projeto viável a ser promovido conjuntamente com a pauta de produção de alimentos e, nesse
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sentido, a agricultura familiar pode exercer um papel
importante.
Para cumprir este objetivo, uma série de incentivos foi promovida, desde a criação de um mercado
compulsório para o biodiesel, a fomentos na política
tributária, créditos, etc. Entre as propostas para fomentar a produção pela agricultura familiar de oleaginosas destinadas à produção de Biodiesel, uma delas
foi a criação do Selo Combustível Social.
O Selo Combustível Social é destinado a produtores industriais de biodiesel (usinas) que adquiram
matéria-prima da agricultura familiar, em percentual
mínimo defi nido pelo MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário e que varia de região para região,
que assim ganham o direito de participar dos leilões
de biodiesel5 e podem ter acesso a benefícios como
alíquotas menores de PIS/PASEP e COFINS e melhores condições de fi nanciamento tanto no Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, como em instituições que tenham projetos
com selo combustível social.
Percentual mínimo de compra:
• No Nordeste e Semi-árido – 50%
• Sudeste e Sul – 30%
• Região Norte – 10%.
Nesse conjunto de medidas que visa a inclusão social na agricultura, os produtores de biodiesel devem
atender a alguns requisitos. Além da compra percentual de matéria-prima da agricultura familiar, devem
realizar contratos nos quais são especificadas as condições comerciais, de acordo com o estabelecido pelo
MDA, e assegurar assistência e capacitação técnica
aos agricultores.

Estabelecidos pela Resolução nº 05/2007 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Box 2. Documentação necessária para
solicitação de concessão de uso do
Selo Combustível Social a empreendimentos de biodiesel (Instrução Normativa nº 01, de 05 de Julho de 2005)

1. Carta de solicitação do pedido de concessão de uso do selo combustível social.
2. Cópia do documento de autorização de
produtor de biodiesel, expedido pela ANP.
3. Cópia do documento de registro especial
expedido pela Secretaria da Receita Federal.
4. Cópia do comprovante de inscrição no
SICAF.
5. Projeto de combustível social.
6. Cópia do contrato negociado entre a empresa e os agricultores familiares, ou suas
cooperativas agropecuárias, especificando
os termos contratuais e identificação da
representação da agricultura familiar que
participou das negociações.
7. Cópia, autenticada, do documento de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda.
8. Declaração de Adimplência.

A mamona, focalizada na região Nordeste, representa 70% das principais oleaginosas produzidas pela
agricultura familiar. A soja 24% e o dendê, com foco
na região Norte, 5%. Estes cultivos são considerados
apropriados para a inserção da agricultura familiar na
produção de biodiesel pela baixa demanda em área de

plantio, pouco investimento inicial e a possibilidade
de convívio com outras culturas. “Tanto o biodiesel
de mamona, soja, palma, sebo ou de girassol são passíveis de atender à qualidade de especificação defi nida
pela ANP6”.
De acordo com dados do Ministério, 51,4 mil famílias fornecem oleaginosas para 54 indústrias de biodiesel, com capacidade de produção de 3,9 bilhões de
litros/ano. Neste universo, 31 possuem o Selo Combustível Social. A meta para a safra 2009/ 2010 é envolver 100 mil famílias na cadeia do biodiesel, segundo Arnoldo de Campos, coordenador do Programa de
Biodiesel do MDA.
Contudo, quanto ao papel da agricultura familiar
e sua efetiva participação na cadeia produtiva do biodiesel, pode-se afi rmar que as metas planejadas para
a inclusão social não foram ainda atingidas. No caso
da soja, oleaginosa predominante na produção de
biodiesel, apenas 16% da produção é fornecida por
agricultores familiares. Outro problema é que os pequenos agricultores e agricultoras continuam atuando
como simples fornecedores de matéria-prima, comercializando os grãos com as usinas, uma prática que
não agrega valor, devendo por tanto ser fomentado
processamento da oleaginosa produzida em óleo combustível nas pequenas propriedades ou cooperativas
de produtores, permitindo inclusive a transformação
desta produção para geração de energia para as próprias comunidades.
É unânime que o maior desafio a ser enfrentado
para a produção de biodiesel está relacionado à melhor
organização da produção na agricultura familiar. Os
cultivos de fácil acesso, como a mamona, por exem-

6
“Subsídios para a discussão dos agrocombustíveis no Brasil”: John Wilkinson e Selena Herrera. Documento preparado para o seminário
“Agrocombustíveis e a Agricultura Familiar e Camponesa”, promovido pelo GT Agricultura da REBRIP, 12-13 de Julho de 2007, Rio de
Janeiro.
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plo, tem baixa produtividade e baixo preço. Existem
também outras dificuldades em torno à aquisição de
sementes de qualidade, ausência de crédito e seguro à
produção de oleaginosas, falta de pesquisas e sistemas
de produção e falta de experiência em determinados
cultivos.
O impacto dessas questões tem uma magnitude
maior na vida das mulheres visto que elas têm um
papel específico na agricultura familiar como principais responsáveis pela subsistência e alimentação familiar. Em entrevista cedida a Wilkinson e Herrera, a
coordenadora estadual do Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais da Federação dos Trabalhadores em Agricultura Familiar no Estado do Ceará (FETRA ECE), Antonia Duarte, afi rma que “na própria
linguagem do texto do governo federal que divulga o
programa, podemos ver que a questão da participação
das mulheres não é abordada. A maneira pela qual ele
está sendo divulgado sugere que as mulheres não estão
incluídas como tal nesse programa, porque o contrato
está redigido em nome do homem. Ele é totalmente
dirigido ao homem. De uma maneira ou outra, as mulheres só serão beneficiadas indiretamente7”.
Desse modo, consideramos importante inserir
em todo o debate travado sobre as oportunidades e
riscos dos combustíveis agrícolas, principalmente em
relação à questão da concorrência com a produção de
alimentos e a substituição de culturas tradicionais, a
perspectiva das mulheres que têm fundamental importância na agricultura e no sistema agro-alimentar.
Nesse contexto, buscamos através de estudo de três
experiências, avançar no conhecimento dos impactos
de gênero provocados pela expansão dos cultivos de
oleaginosas para produção de agrocombustíveis.

Box 3. Agrocombustíveis:
armadilha para as mulheres?

O estudo de caso realizado pelo Instituto EQUIT,
com foco em três realidades distintas, no Nordeste com a mamona e o babaçu, e no Norte
com dendê, buscou conhecer algumas produções tradicionais de oleaginosas que são atualmente utilizadas, ou outras que estão em vias
de expansão, para a produção de agroenergia.
Como conclusão geral, destacamos que os
produtos cuja comercialização é apoiada pelo
PNPB já fazem parte de sistemas de produção e
comercialização existentes e eles competem em
preços com os propostos pelo Programa. Estas
matérias-primas têm sido muitas vezes estratégicas no fortalecimento da posição da mulher
como produtora rural, como no caso da mamona, que constitui uma renda complementar e por
vezes, no caso de situações específicas, a única
fonte de renda familiar. O uso industrial desses
produtos pode ter impactos negativos tanto na
escala de produção quanto no acesso à renda
para as mulheres, já que no modelo de agricultura familiar estes cultivos costumam ser mais um
que contribui para a diversificação das fontes
de renda e seu aproveitamento em diversos momentos do ano. Mesmo num cenário favorável
de preços, por reforçar uma economia baseada
em produção em escala de insumos básicos, os
resultados podem ser negativos do ponto de vista da participação da mulher.

7
Wilkinson, J.; Herrera, S. Os agrocombustíveis no Brasil: Quais perspectivas para o campo? Brasília, DF: Oxfam Internacional no Brasil,
2008.

Historicamente as mulheres têm ocupado
uma posição central na produção e reprodução da agricultura familiar e, ao mesmo tempo,
elas vêm aumentando a sua participação nos
debates públicos, nas organizações e nos movimentos sociais. Assim, é fundamental que na
discussão dos futuros rumos do PNPB se leve
em conta a perspectiva da mulher entendendo
a importância da sua participação na agricultura familiar.

2.5. Biodiesel e as

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As motivações para a produção de combustíveis
agrícolas surgem da crescente demanda por energias
consideradas “limpas”, em resposta aos problemas decorrentes das mudanças climáticas provocadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, pelo
crescimento da economia mundial e pela ameaça de
esgotamento das reservas de petróleo.
Um dos principais efeitos das atuais mudanças
climáticas é o aquecimento global, provocado
pela emissão dos chamados gases do efeito estufa
(GEE). Estes gases se acumulam na atmosfera ocasionando a retenção do calor proveniente do Sol que não
consegue se dissipar e ultrapassar as camadas atmosféricas que envolvem a Terra. As atividades humanas,
especialmente o desmatamento, o transporte baseado
no petróleo e os processos industriais estão aumentando a concentração destes gases na atmosfera.
Neste contexto, o biodiesel é uma aposta do governo brasileiro como estratégia para enfrentar o problema do aquecimento global, e se insere dentro das
ações relativas ao Protocolo de Kyoto. O governo
aposta na chamada “queima limpa”, que traz benefícios ambientais e reduz as emissões de poluentes (mo-

nóxido de carbono e dióxido de carbono). Ao mesmo
tempo, que o monóxido de carbono (CO2) emitido na
queima do biodiesel é absorvido na etapa agrícola do
ciclo produtivo, retirando carbono da atmosfera.
Outro questionamento que tem surgido em relação aos agrocombustíveis é quanto ao uso da terra que
promoveria a ampliação da fronteira agrícola, provocando desmatamento de novas áreas de floresta. Porém, o governo afi rma que a produção seria realizada
somente em áreas de florestas degradadas.

Box 4. O meio ambiente
na visão do PNPB

“A atenção ao meio ambiente é uma das formas
mais eficazes de projetar o nome de um país no
cenário internacional, diante da visibilidade e
da importância crescente do tema ambiental.
Além disso, a produção de biodiesel possibilita
pleitear fi nanciamentos internacionais em condições favorecidas” (Fonte: www.biodisel.gov.
br). Isto porque existem nas negociações internacionais mecanismos que buscam facilitar o
crédito para aqueles países que tenham ações
voltadas para não contribuir com as mudanças
climáticas.

A crítica das organizações e movimentos sociais do
País à produção de agrocombustíveis se insere na discussão do modelo da chamada agricultura industrial.
A crescente “expansão das monoculturas, a concentração de terras, o uso intensivo de agroquímicos, a super
exploração dos bens naturais comuns como a biodiversidade, a água e o solo” questiona profundamente a sustentabilidade deste modelo produtivo. (Fonte:
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Box 5. São os agrocombustíveis
limpos e verdes?
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Dado que as plantas usadas para produzir combustível removem gases do efeito estufa da atmosfera através da fotossíntese, e ao mesmo
tempo permitem reduzir o consumo de combustíveis fósseis, diz-se que elas são “verdes”.
Mas quando se leva em consideração o “ciclo de
vida” completo dos agrocombustíveis – desde o
desmatamento até o consumo automotivo –, a
tal economia de emissões se desfaz em vista das
emissões causadas pelo desmatamento, queimadas, drenagem de fossas, cultivos com agrotóxicos e perdas de carbono do solo. Com essa conta
completa, cada tonelada de óleo de palma produzida pode resultar em até 33 toneladas de emissões de dióxido de carbono – 10 vezes mais que
o petróleo. (Extraído de: “Biocombustíveis: os
cinco mitos da transição dos agrocombustíveis”.
Eric Holt-Giménez. Tradução de Ana Amorim).

O problema então resulta evidentemente do modelo agroindustrial de produção agrícola que vem modificando a estrutura agrícola do mundo inteiro.
2.6. Programas do Governo Relacionados
ao Biodiesel

O governo, através do MDA, disponibiliza instrumentos para promover o fortalecimento da agricultura familiar na produção de biodiesel.

•

Assistência técnica e extensão rural (ATER): Com
base na Política Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural (PNATER), tem como meta
promover a melhoria na renda e na qualidade de
vida das famílias rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo
de acesso a recursos, serviços e renda, de forma
sustentável.
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF): Para além do
crédito concedido às lavouras tradicionais, o
PRONAF Biodiesel visa aumentar o número de
agricultores envolvidos nesta cadeia, sem comprometer outras atividades ou culturas já fi nanciadas, oferecendo juros inferiores aos praticados no mercado e abatimento quando a dívida é
quitada no vencimento.

Box 6. Ater para Mulheres Rurais

Trata-se de um programa de assistência técnica especifica para as mulheres que busca da
igualdade no tratamento de serviços de ATER
objetiva valorizar a contribuição das mulheres na agricultura familiar, reconhecendo seu
trabalho nas atividades agrícolas e não agrícolas, o seu importante papel na preservação da
biodiversidade, e na contribuição específica
para agregação de valor e renda na unidade familiar. (Fonte: ATER Comunidades – MDA).

FIGURA 2. EVOLUÇÃO

3. ETANOL?

DA

PRODUÇÃO

BRASILEIRA DE ÁLCOOL

3.1. O que é o Etanol?

O etanol – ou álcool etílico – é um composto orgânico obtido a partir da fermentação de açúcares,
amido ou celulose. No Brasil ele é usualmente utilizado como combustível. O etanol hidratado abastece carros flex-fuel, substituindo completamente a
gasolina ou o diesel, e o etanol anidro é adicionado à
gasolina na proporção de 25%. O hidratado possui um
teor de aproximadamente 0,7% de água, enquanto o
anidro possui um teor de 7%.
Pode ser produzido a partir de várias matérias-primas vegetais, como a cana-de-açúcar, o milho e a beterraba. No Brasil, o etanol é obtido através da fermentação do caldo da cana-de-açúcar. Já nos Estados Unidos,
é produzido pela transformação do amido derivado do
milho. O processo brasileiro é considerado mais competitivo, com maior eficiência energética e, por conseguinte, com uma maior redução de custos econômicos.
3.2. Situação da Produção no Brasil

O Brasil e os Estados Unidos são as duas principais
nações produtoras de etanol, respondendo por 70% da
produção mundial. Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), desde 1976, houve
um crescimento de aproximadamente 33% na produção brasileira de etanol. E essa evolução acompanhou
a série mundial.
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Declaração Final do Seminário Internacional “Agrocombustíveis como obstáculo à construção da Soberania Alimentar e Energética” – Novembro de 2008).

Fonte: Anuário da Agroenergia 2009. Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Segundo o Anuário Estatístico da Agroenergia 2009,
na safra 2008/09 foram processadas 563.638.524 toneladas de cana-de-açúcar, em 8,92 milhões de hectares
de área plantada. 39% dessa produção foram destinadas
à produção de açúcar e 61% de álcool.

GRÁFICO 2. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR –
AÇÚCAR X ÁLCOOL

39%

Produção de álcool

Você sabia que... Os produtos derivados da

cana de açúcar ampliaram sua participação na
matriz energética brasileira? A cana-de-açúcar
ultrapassou a energia hidráulica e ocupa a segunda posição, atrás apenas do petróleo e seus
derivados. (BEN 2009)

Produção de açúcar

61%
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GRÁFICO 3. PRODUÇÃO DE
ÁLCOOL ANIDRO X ÁLCOOL HIDRATADO
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Em relação à produção de álcool, que totalizou
22.445.979 m3, o álcool anidro respondeu por 36% e
o hidratado por 64%. Nesse período, o consumo de
álcool combustível foi da ordem de 19.584 milhões
de litros, sendo exportados 4.684,0 milhões de litros
(Fonte: BEN 2009).
O setor sucroalcooleiro, de acordo com dados do
ProCana, é composto por 373 usinas e destilarias (em
operação e projetos), com uma movimentação de R$
51 bilhões. Representando 1,76 % do PIB, o setor gera
4,5 milhões de empregos diretos e indiretos, envolvendo 72.000 agricultores.
A região Centro-Sul responde por mais de 90% da
produção nacional, sendo o Estado de São Paulo responsável por mais de 60%. Na safra 2008/09 o Estado produziu 16.722.478 litros de etanol, seguido pelo
Estado do Paraná com 2.048.752 litros. Minas Gerais
também merece destaque. Os 10% restantes se localizam na região Norte-Nordeste, com destaque para
Alagoas e Pernambuco. Desse modo, observa-se que o
etanol é produzido de forma centralizada e com uma
produção economicamente concentradora.

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

3.3. Marco Institucional e Regulatório

Em 1931, o Governo Brasileiro estabeleceu a primeira mistura compulsória (5%), à gasolina usada no
País. Em 1933, foi criado o Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA) a fi m de organizar e promover a ampliação da produção alcooleira. Depois de restrições no
abastecimento de petróleo e seus derivados, impulsionadas pela elevação dos preços e choques vivenciados
em nível mundial, é criado o Programa Nacional do
Álcool (Proálcool) por meio do Decreto nº 76.593, de
novembro de 1975. O Proálcool, então, como um programa de substituição energética, se insere no contexto de uma crise energética mundial e tinha como fi m
atender as necessidades do mercado interno e externo,
assim como a política de combustíveis automotivos.
Na primeira fase, os esforços governamentais se
voltaram para a mistura de álcool à gasolina. Na se-

gunda fase, devido a uma nova crise do petróleo, a política governamental se direcionou para a produção em
larga escala do etanol hidratado, como substituto da
gasolina. O governo impulsionou o consumo através
de isenções fiscais. No entanto, tempo depois, a queda
no preço do petróleo e a ausência de subsídios governamentais debilitaram a competitividade do álcool e
provocaram sua decadência, inclusive com a extinção
do Instituto do Açúcar e do Álcool, comprometendo
as metas do Proálcool.
Em resumo... contando com grandes investimentos federais, o Programa conheceu uma fase bem-sucedida na década de 80. Recentemente, além da nova
alta nos preços do petróleo e dos desdobramentos do
Protocolo de Kyoto, o álcool combustível recobra seu
prestígio com o importante lançamento dos veículos
flex-fuel e com a demanda gerada através dessa nova
frota, em 2003.
Desde os anos 90 está autorizada a mistura de 25%
do etanol anidro à gasolina. No entanto, para evitar
uma crise de abastecimento e conter o preço do combustível em alta, o governo brasileiro anunciou em janeiro de 2010 a redução para 20%.
3.4. Etanol, Agricultura Familiar
e as Mulheres

A maior parte da cana processada no Brasil não é
obtida de fornecedores – agricultores e agricultoras
que produzem a cana e vendem a produção às usinas
–, ao contrário do que acontece em outros países nos
quais a atividade agrícola canavieira é separada da
produção industrial.
O histórico de participação de fornecedores e produtores próprios na produção de cana-de-açúcar demonstra que os agricultores familiares não possuem
8

Vieira, Maria Alice. O Amargo Regresso da Cana-de-açúcar.

condições de capital suficientes para entrar no setor.
No Estado de São Paulo, responsável por mais de 60%
da produção nacional, “a especialização em lavouras
‘modernizadas’ de cana-de-açúcar ‘repele’ o produtor
com menor grau de capitalização. Dados da Organização dos Plantadores de Cana da Região CentroSul do Brasil (ORPLANA) também confi rmam este
diagnóstico. Em dez anos o fornecimento de cana de
produtores independentes, que produziam até 4000
toneladas reduziu de 27,6% para 18%, ao passo que os
fornecedores com volume superior a 10 000 toneladas
subiram de 53,2% para 64,9%, o que corresponde a um
crescimento da concentração da produção de 10%8”.
A análise da cadeia produtiva do etanol permite
afi rmar que a agricultura familiar não tem papel preponderante, sendo a mesma caracterizada pela presença de médios e grandes produtores, com maior capacidade fi nanceira e que se constituem em verdadeiras
organizações empresariais. Ao contrário do biodiesel,
não há uma preocupação por parte do governo em inserir propriedades de natureza familiar nesta cadeia
como uma alternativa de renda.
A problemática da terra é crucial para a agricultura
familiar. Uma das maiores críticas feitas à produção
de etanol brasileiro é a necessidade de maiores extensões de terra para atender a expansão do setor baseada na produção em grande escala. Justamente aqui se
concentram as críticas e temores em relação à expansão da monocultura da cana sobre a fronteira agrícola,
empurrando a criação de gado na direção de áreas até
agora relativamente marginais e pressionando o desmatamento sobre a própria Floresta Amazônica. Por
sua vez, a concentração de terra compromete a subsistência e a manutenção dos sistemas de produção tradicionais da agricultura familiar, impactando de modo
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negativo nas estruturas produtivas e fundiárias. Outro ponto é a ofensiva do capital estrangeiro na compra
de usinas e de terras para plantio de cana-de-açúcar e
produção do etanol, o que reforça a tendência à concentração de renda no setor.

Box 7. Estudo de caso: “O setor
sucroalcooleiro no Município de
Campos dos Goytacazes (RJ) e seus
impactos sobre as mulheres”
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Buscamos analisar a inserção das mulheres na
produção de etanol derivado da cana-de-açúcar
em Campos dos Goytacazes, município localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro,
região onde essa cultura ainda é tradicional e
maior fonte de emprego na atividade agrícola.
Para acompanhar a trajetória mundial marcada
pela demanda de etanol, o Município busca superar obstáculos como a baixa produtividade da
lavoura e as condições de suas centenárias usinas,
que operam hoje com 40% de capacidade ociosa.
Com a crescente diminuição da oferta de empregos no conjunto das atividades agrícolas, tem-se
como consequência uma maior dependência do
trabalho no corte da cana-de-açúcar. O maior
contingente de assalariados rurais encontra-se
nessa cultura, uma atividade na qual predomina o trabalho manual. Diante desse quadro e da
precarização das relações trabalhistas no âmbito rural, homens e mulheres acabam admitindo
piores condições de trabalho e remuneração
para garantir seus empregos. O setor da canade-açúcar campista emprega muitas mulheres,
o que não ocorre usualmente na contratação

de mão-de-obra no País, especialmente no caso
dos usineiros paulistas. Como a origem dos trabalhadores do município tem base própria, ou
seja, os trabalhadores contratados localmente
são a maioria, evidencia-se o comum emprego
tanto de mulheres, como de idosos ou jovens.
De modo geral, as condições trabalhistas impostas pelo modelo de produção da cana-de-açúcar
em Campos dos Goytacazes não se diferenciam
das que caracterizam o setor pelo resto do país:
intenso ritmo de trabalho, com forte demanda
de resistência física que gera impactos sobre a
saúde do trabalhador; precariedade quanto à segurança no trabalho, sobretudo, no que se refere
ao uso do equipamento de proteção individual
e ao transporte dos “bóias-frias”; remuneração
baixa – e até mesmo a utilização de trabalho
escravo -, através de contrato temporário e com
importante descumprimento de uma série de
direitos garantidos tanto na legislação trabalhista quanto nas negociações coletivas. Apesar
da grande presença das mulheres no setor canavieiro do município, há uma carência de instrumentos normativos específicos para tratar e
garantir temas como a não discriminação por
sexo, saúde da mulher, dentre outros. O único
elemento citado foi a inclusão de uma cláusula
que trata do trabalho em terras alagadas. A cultura da cana-de-açúcar se insere, assim, em um
contexto de precariedade de direitos e as mulheres não escapam dessa realidade: encaram uma
intensa jornada de trabalho, salários inferiores,
maior vulnerabilidade ao desemprego dado à
dificuldade de acesso tanto ao mercado agrícola,
geralmente restrito a atividades sazonais, como

ao não-agrícola, e assim elas se encontram mais
suscetíveis à condição de insegurança alimentar. De modo geral, o peso visível das atividades
desenvolvidas por essas trabalhadoras rurais
no universo examinado permite desconstruir a
histórica separação entre a esfera produtiva e a
esfera reprodutiva, elemento clássico no âmbito
da análise do trabalho feminino rural, tornando
manifesta a categórica participação da mulher
na geração de renda tanto para o auto-sustento
como para a manutenção da unidade familiar.
A naturalmente concebida e idealizada fragilidade feminina cede espaço ao imperativo de
dedicação ao trabalho árduo e braçal na lavoura.
No entanto, como o trabalho rural é prioritariamente masculino, qualificando o trabalho da
mulher como “ajuda” à remuneração familiar, o
trabalho assalariado feminino no campo contribui para fortalecer as desigualdades de gênero.

3.5. Etanol, Mudanças climáticas e
Condições Sócio-trabalhistas

O etanol se insere na agenda global de uso e promoção de fontes de energias renováveis e ambientalmente
“corretas” para atender os programas governamentais
direcionados a mitigar as emissões de gases de efeito
estufa na atmosfera no âmbito das negociações internacionais.
“Brasil leva etanol à COP 15 como opção de combustível sustentável. Representantes defendem produto na
conferência sobre clima da ONU. Suécia e EUA são
parceiros para desenvolvimento de biocombustíveis”.
(Fonte: O Globo, 09/12/09 – 06h15)

O governo brasileiro, nesse sentido, está empenhado em criar uma estratégia sustentável sob a ótica
ambiental para o etanol, que apresente impactos diretos no mercado externo. Para cumprir com tal intuito,
lançou mão de dois mecanismos:
• Zoneamento agrícola: para apoiar o processo de
expansão do etanol, visa oferecer mapas com análises e descrições de potencialidade para o plantio
das principais variedades de cana-de-açúcar. O
objetivo é identificar áreas onde já se identifica o
plantio de cana-de-açúcar e a produção de etanol;
regiões aptas ao plantio, considerando aspectos
agro-climáticos; áreas de restrição por questões
ambientais ou legais cuja preservação não recomenda seu uso para a produção agrícola, em especial o Bioma Amazônia.
• Selo sócio-ambiental: busca estabelecer padrões
sócio-ambientais que levarão em conta requisitos
ambientais e padrões de relações trabalhistas mínimos para conter o avanço desregulado da produção
canavieira. A proposta é qualificar a produção, criando mecanismos para a criação de “uma lista limpa”
de produtores que aderem a condições trabalhistas
mais adequadas e, inclusive, existe um diálogo com
a Petrobrás para a garantia de compra desses atores.
No entanto, a despeito de tais iniciativas, há um
intenso debate entre órgãos governamentais e organizações da sociedade civil brasileira sobre o passivo ambiental no contexto das atividades do setor canavieiro.
As críticas abordam de maneira especial os impactos
sobre a biodiversidade, a qualidade do ar, a oferta e
qualidade da água, a ocupação e a preservação do solo
e também sobre a saúde humana, além da contestação do desempenho energético do etanol. Tudo isto
sem insistir nos efeitos sobre a estrutura fundiária e
as pressões sobre outras atividades agrícolas, especial-
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mente sobre a produção de alimentos e na soberania
alimentar em seu conjunto.
A queima da cana antes da colheita é o tema mais
simbólico, sendo fonte de fortes questionamentos que
não se restringem ao território nacional. O setor sucroalcooleiro reivindica as vantagens na redução dos custos
de produção, com eliminação de pragas e palhas que facilitam e tornam mais eficiente o corte manual e as operações pós-corte, como o carregamento e o transporte.
No entanto, esse impacto pode se converter em barreiras comerciais, dificultando o acesso do etanol brasileiro a mercados, como a União Européia, que questiona
as consequências sócio-ambientais dessa prática.

Box 8. Notícia: “MULHER MORRE
Produtora rural atingida
pelo fogo no canavial”

QUEIMADA:
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Uma fatalidade no trabalho de corte de cana
tirou a vida na manhã desta terça-feira da trabalhadora rural Cristina Fernandes dos Santos,
49 anos, que estava com o um grupo nas terras
da fazenda Feliz Terra Agrícola, no distrito de
Goytacazes, em Campos. O acidente aconteceu
com quando foi colocado fogo nas canas, procedimento que normalmente é feito com um dia
de antecedência. O vento forte culminou na
morte de Cristina, que era encarregada do grupo. Todos os demais trabalhadores conseguiram
correr para o sentido contrário e se salvaram.
(Fonte: Jornal Ururau. Campos dos Goytacazes. Publicada em 29 de setembro de 2009)

Quanto ao uso dos recursos hídricos, segundo
dados do MAPA, houve um consumo aproximado de
490 milhões m3 de água pelas usinas no País em 2008.
Há um uso intensivo de água na produção canavieira.
Além da captação direta, há também o consumo interno pelas unidades produtivas que demandam maior
disponibilidade desse recurso na fase industrial do
que no plantio. Com a queima da cana-de-açúcar, por
exemplo, há um aumento em suas impurezas e consequentemente uma necessidade maior da matéria-prima ser lavada antes de moída.
Com relação aos efluentes do processo industrial
canavieiro, algumas unidades industriais fazem o reaproveitamento do principal resíduo, a vinhaça ou
vinhoto, decorrente da destilação do álcool e gerada
em grandes proporções [cada litro de álcool gera aproximadamente 12 litros de vinhaça9], realizando a fertirrigação através da aplicação do resíduo no solo,
em canais de infi ltração. Contudo, a prática não elimina os impactos sobre os recursos hídricos.
O bagaço da cana, subproduto primário obtido
na moagem, é aproveitado como energia elétrica de
co-geração para alimentar energeticamente as caldeiras das usinas. A palha também pode ser empregada
como matéria-prima para a co-geração de energia,
mas atualmente é queimada na própria lavoura antes
do corte. O emprego de herbicidas, pesticidas e fertilizantes para aumentar a eficiência na produtividade
canavieira traz consigo riscos de contaminação do
solo e das águas superficiais e subterrâneas. Estudo
recente da UNICA 10 revela que a produção canavieira
brasileira realizou gastos de US$ 2,3 bilhões em fertilizantes, o equivalente a 14% da venda total. Assim,
a cana ocupa o terceiro lugar nesse consumo, atrás

9
Corazza, Rosana. “Impactos ambientais da vinhaça: controvérsias científicas e lock-in na fertirrigação?” XLIV Congresso da SOBER.
“Questões Agrárias, Educação no Campo e Desenvolvimento”.
10
Souza, E. L. de; Macedo, I. de C. Etanol e bioeletricidade: a cana-de-açúcar no futuro da matriz energética. São Paulo: UNICA, 2009.

apenas das culturas da soja e milho. Mas o uso de
defensivos agrícolas traz problemas também quanto
à saúde do trabalhador.

Box 9. Os impactos na saúde
do trabalhador e as condições
trabalhistas

No estudo do setor sucroalcooleiro no Município de Campos dos Goytacazes, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
relatou um caso, na Usina Santa Cruz, de uma
mulher que trabalhando na área da lavoura,
com o trator colocando o herbicida e o vento jogando o remédio para cima dela, acabou
sendo contaminada. Esse é um dos problemas
vivenciados pelos trabalhadores e trabalhadoras nos canaviais do País. Na busca por uma
maior produção individual, a intensidade no
trabalho e as exigências impostas como critério de seleção transformam a vida de milhares
de homens e mulheres em horas e horas de
golpes de facão que se manifestam em cansaço, dores no corpo, câimbras e etc. Estudo da
Universidade Metodista de Piracicaba revela
que o corte manual da cana leva o trabalhador
a um desgaste físico igual ao de um maratonista: em 10 minutos o trabalhador corta 400
kg de cana, realiza 131 golpes de facão e flexiona o tronco 138 vezes.

4. MATRIZ ENERGÉTICA
4.1. O que é Matriz energética?

Matriz energética é a representação das fontes de
energia naturais disponíveis e utilizadas no sistema
energético de um país ou região. No Brasil, seu planejamento e avaliação ficam sob responsabilidade do
Ministério de Minas e Energia.
FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS :

Energia
hidráulica

Fazendo uso da força do movimento da água,
é a segunda fonte mais usada na geração
de eletricidade no mundo. O curso da água
é represado na usina hidrelétrica onde o
gerador elétrico transforma a água em energia.
Embora considerada uma fonte limpa, as
grandes barragens ocasionam graves impactos
econômicos, sociais, ambientais, culturais e
aos direitos humanos dos povos afetados que
geralmente são de seus locais de vida e trabalho.
No Brasil representa a maior oferta de energia.
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Energia
Solar

Emprega a captação, direta ou indireta, da
radiação solar que será convertida em formas
de energia como o calor e a eletricidade. Embora
uma fonte limpa, ainda com alto custo para sua
implantação, é até o momento pouco empregada
no mundo, porém com grande potencialidade.

Energia
Eólica

As chamadas turbinas eólicas ou aerogeradores
usam lâminas para coletar a energia cinética do
vento, assim como faziam os antigos moinhos.
Produz uma energia limpa, porém é necessário
estudar detalhadamente as condições de
sua instalação para não provocar alterações
indesejáveis aos ecossistemas locais.

Biomassa

A energia proveniente da biomassa é gerada
através da decomposição de materiais orgânicos
de origem vegetal, animal e também de resíduos
agrícolas, florestais, restos de alimentos, lixo
orgânico e etc que podem ser queimados – para
gerar calor ou fermentados – para a produção de
gás. Ela pode ser empregada em substituição aos
combustíveis fósseis.

FONTES DE ENERGIA NÃO - RENOVÁVEIS

–

GRÁFICO 4. BRASIL: OFERTA INTERNA

DE

ENERGIA

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS :

Petróleo

Gás
Natural

Carvão

Combustível altamente poluente e nocivo ao
meio ambiente, é um óleo mineral composto
basicamente por hidrocarbonetos. Após sua
extração, em forma bruta, o petróleo é levado a
refinarias para ser beneficiado e transformado
em subprodutos como a gasolina, o óleo diesel e
a querosene.
Constituído majoritariamente por metano, este
gás é altamente inflamável e pode ser encontrado
em reservatórios subterrâneos próximos às
reservas de petróleo, sendo canalizado por tubos
e armazenado em tanques.
O carvão é um combustível fóssil sólido, extraído
de campos superficiais e subterrâneos, que
representa a maior fonte de dano ambiental.
A China, por exemplo, é grande produtora e
consumidora deste tipo de energia, assim como os
Estados Unidos.

OUTRAS FONTES:
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Energia
Nuclear

Também chamada energia atômica, é a energia
presente no átomo através de um processo
de fissão ou fusão dos núcleos atômicos. Com
graves riscos à humanidade, este tipo de energia
que já tinha sido banida depois de muitas lutas de
ecologistas e pacifistas, é muito empregada nos
países europeus e volta a ser promovida e objeto
de novas polêmicas em torno da não – proliferação
de armas nucleares.

Na matriz energética brasileira ainda há o predomínio das fontes de energia não-renováveis, com ênfase na
utilização do petróleo. No entanto, ela é considerada
uma das mais limpas do mundo, “a mais renovável entre
as grandes economias do mundo, com 46% de sua produção proveniente de fontes como água (usinas hidrelétricas), biomassa, ventos e bagaço de cana-de-açúcar
(etanol), ante a média de 7% nos países desenvolvidos11”.

16,4%

36,7%
Petróleo e derivados
Produtos da canade-açucar
Biomassa

15,1%

Energia hidráulica e
eletricidade
Urânio (U3O8) e
derivados
Carvão mineral e
derivados

13,8%
1,5%

10,3%
6,2%

Gás natural

Para atender a exportação de bens naturais, a política
energética é orientada aos investimentos que favorecem
grandes indústrias em detrimento de uma articulação
de políticas públicas que beneficiem as populações tanto das cidades, quanto do campo. Nesse sentido, se faz
necessário pensar na diversificação da matriz energética
voltada aos interesses da população, e não das empresas
transnacionais “exportadoras de energia” incorporada
em seus produtos e serviços, na perspectiva de um modelo de desenvolvimento que atrele a soberania energética à inclusão e distribuição de renda de modo sustentável, com o emprego racional dos recursos naturais.

Fonte: BEN 2009

4.2. A relação entre matriz energética,
modelo de desenvolvimento e soberania
energética.

O atual cenário global é marcado pela busca da autosuficiência e segurança energética. Dada a necessidade
dos governos em reduzir a dependência problemática
de suas economias ao petróleo, a diversificação da matriz energética torna-se um imperativo para a garantia
do desenvolvimento econômico. O custo da energia é
uma questão-chave para a eficiência econômica.
O modelo de produção e consumo vigentes requer
gradativamente maiores provisões de energia para seu
funcionamento, sendo o setor industrial o que mais
consome energia, seguido pelo setor de transportes.
“O modelo de desenvolvimento orientou a economia
brasileira para uma posição, dentro da divisão internacional do trabalho, de exportadora de produtos manufaturados, muitas vezes semi-elaborados, altamente
intensivos em energia12”.

11
Brasil. República Federativa do Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Energia no Brasil. Garantia de oferta, visão inovadora e oportunidades de investimentos. COP-15.
12
Furtado A. (1990). “As Grandes Opções da Política Energética Brasileira – O setor industrial de 80 a 85” in Revista Brasileira de Energia,
Vol. 1, n. 2, pp. 77-92.

Box 10. Iniciativas do Governo
Brasileiro para o setor energético:

•
•
•

•
•
•
•
•

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa)
Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel)
Programa Nacional da Racionalização do
Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás
Natural
Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp)
Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel
Programa Luz para Todos
Hidrelétricas
Energia eólica

Muitas destas iniciativas são altamente polêmicas
e têm divido as opiniões dos governos e de amplos setores da sociedade civil, pois muitos destes programas,
ainda que gerem empregos, temporários ou até perma-

nentes, de fato servem para aprofundar um modelo de
produção de materiais-primas e de alguns produtos
manufaturados, chamados eletro-intensivos pela grande quantidade de energia necessária para sua produção.
4.3. O que a matriz energética tem a ver
com as mulheres?

Sabemos que o gênero é a base da divisão mais primária do trabalho na maioria das sociedades, fazendo
a distinção entre atividades de “produção” e “reprodução”. As primeiras se relacionam, em geral, com atividades que geram ingressos através do mercado enquanto
as segundas se dedicam a provisão de cuidados para a
manutenção e desenvolvimento das pessoas. Ainda que
algumas políticas públicas, como as de saúde e educação, se referem a atividades reprodutivas realizadas pelo
Estado, a maior parte de tais atividades depende das
mulheres que, em geral, realizam tarefas domésticas de
forma não-remunerada, e por isto invisibilizadas, enquanto os homens se especializam nas atividades “produtivas” pelas quais recebem um salário.
Sendo assim, sempre se torna mais difícil entender o papel que as mulheres jogam na produção e que
desafios e oportunidades representam os programas
públicos de apoio à agricultura familiar no sentido de
superar as desigualdades de gênero existentes e impulsionar o acesso das mulheres a tais apoios governamentais. Muito mais no caso de uma produção como
a de biocombustíveis que pode concentrar um tipo de
tecnologia “média” para produção do óleo dentro do
âmbito da produção familiar, tecnologia para a qual as
mulheres geralmente têm maior dificuldade de acesso,
ocupadas em tarefas domésticas ou cultivos geralmente de mais baixa qualificação.
Ao mesmo tempo é importante avançar no conhecimento e debate sobre a matriz energética adequada
para um desenvolvimento que acolha as demandas das
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mulheres em termos da energia necessária à realização
das tarefas do cuidado e ao cotidiano da população.

•
•

4.4. Alternativas: Os agrocombustíveis são
uma alternativa?
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O tema dos agrocombustíveis guarda um papel
significativo no debate sobre mudanças climáticas e a
construção da soberania alimentar e energética, como
também nos rumos de uma matriz energética que seja
capaz de suportar o desenvolvimento e, ao mesmo
tempo, sustentar o planeta. Apresentados como possível solução para o problema ambiental e de abastecimento, são ainda motivos de grande controvérsia e não
há consenso quanto aos critérios de sustentabilidade.
A Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO), em documento de 2008, coloca
uma importante reflexão sobre os agrocombustíveis
como uma oportunidade aos países em desenvolvimento para aproveitar o crescimento econômico e atingir
maior desenvolvimento rural e reduzir a pobreza. A advertência trata do “risco de que o aumento dos preços
dos alimentos possa ter conseqüências negativas para a
segurança alimentar da população mais pobre do mundo. Além disso, a demanda de biocombustíveis poderia
exercer uma importante pressão adicional na base de
recursos naturais, com consequências sociais e meioambientais potencialmente prejudiciais13”. Seguindo a
ótica, coloca questionamentos bastante relevantes:
•
•

13

Os biocombustíveis representam uma ameaça para
a segurança alimentar?
Os biocombustíveis vão reduzir os gases de efeito
estufa?

•

Constituem os biocombustíveis um risco para os
recursos terra, água e biodiversidade?
Podem os biocombustíveis ajudar no desenvolvimento da agricultura?
Como equilibrar os riscos e oportunidades que
apresentam os biocombustíveis?

No Brasil, podemos afirmar que existe uma clara
divisão entre posições que coloca o governo federal e
entidades ligadas ao agronegócio de um lado, e a maior
parte das organizações da sociedade civil de outro.
Cabe ressaltar que algumas organizações do movimento social brasileiro apostam na ampliação da participação da agricultura familiar no setor da agroenergia, mas
também apresentam ressalvas quanto às implicações
sócio-ambientais da produção, uso e expansão dos agrocombustíveis no País dentro do modelo do agronegócio
ou de escala de produção industrial de tais produtos. As
posições se distanciam também no que se refere à identificação dos verdadeiros beneficiários dessa expansão.
De um lado, os impactos da produção em larga
escala dos agrocombustíveis são entendidos como
externalidades a serem solucionadas na perspectiva
que engloba uma solução para o problema climático
e oportunidades no “mercado verde”. De outro lado, a
percepção de que estes “não são vetores de desenvolvimento, nem tampouco de sustentabilidade. Mas um
obstáculo à necessária mudança estrutural nos sistema de produção e consumo, de agricultura e de matriz
energética, que responda efetivamente aos desafios
das mudanças climáticas14”. Há um consenso de que a
produção do etanol é muito mais grave sócio-ambientalmente do que a do biodiesel.

FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Roma, 2008. Tradução própria.
Declaração Final do Seminário Internacional “Agrocombustíveis como obstáculo à construção da Soberania Alimentar e Energética”. São
Paulo, Novembro de 2008.
14

Com base nessas duas visões, destacamos os principais pontos de divergência.

 Empregos gerados são sazonais,

 Geração de

com baixo nível salarial e/ou péssimas
condições de trabalho.

postos de trabalho

Perspectiva
do governo e
entidades ligadas
ao agronegócio
e ao setor
sucroalcooleiro

Perspectiva (da maior parte) das
entidades do movimento social
brasileiro

 Grandes empresas do agronegócio
estão se apropriando do controle das
cadeias produtivas do biodiesel e do
etanol e concentrando terras para a
expansão dos plantios e a agricultura
familiar tem contribuído muito pouco
para a produção de biodiesel e
praticamente nada para o etanol.

Desconcentração
da renda

Aspectos ambientais

 A produção intensiva de


Ambientalmente
sustentável

cultivos como matéria-prima para
os agrocombustíveis impacta
negativamente tanto no solo, quanto
nas águas subterrâneas, colocando
em risco a disponibilidades desse
recurso, ocasionando desmatamento
e perda de biodiversidade.

 Menor risco à

saúde humana
quando comparado
ao uso dos
combustíveis
atuais, derivados do
petróleo.

 Levando em conta todo o ciclo
 Reduz a emissão
de gases de efeito
estufa (GEE).

de produção, há emissões relativas
ao emprego de agroquímicos que
demandam o uso de combustíveis
fósseis para sua produção e
transporte, como também nas
mudanças no uso da terra e no
desmatamento, com a liberação
de dióxido de carbono, que não
compensam o aproveitamento dos
gases poluentes via a fotossíntese.

 Disputa por terras agricultáveis:

 Disponibilidade
de áreas
agricultáveis

a monocultura da soja e da cana,
principais cultivos, tem significativas
implicações na concentração
da propriedade fundiária e na
sustentabilidade da agricultura
familiar e da produção de alimentos,
com impactos sobre a segurança
alimentar. O deslocamento da
produção de soja e da pecuária
promove a expansão da fronteira
agrícola, que contribui para o
desmatamento e a destruição de
ecossistemas.
Especulação e valorização do
preço da terra.
Obstáculo às políticas de reforma
agrária – conflitos.




trabalhadores, as queimas nos
canaviais para a produção de etanol
influenciam negativamente a vida
das populações nas proximidades e
empobrecem os solos.

Aspectos econômicos

 Reduz a

dependência
energética em
relação aos
combustíveis
fósseis

B

ALANÇO

Aspectos sociais

 Além de impactos na saúde dos

maior do
que a energia fóssi

ENERGÉTICO

 Economicamente
competitivo ao
substituir os
combustíveis
fósseis

 O consumo de energia fóssil

nas etapas de plantio, colheita e
transporte é intenso.

 Há gastos de energia fóssil da

produção ao transporte. O emprego
de fertilizantes e defensivos agrícolas,
por exemplo, implica em um aumento
do uso de energia fóssil.

 O custo de produção é quase

o dobro da gasolina, não sendo
competitivos sem subsídios públicos.

Parte das culturas apontadas como potenciais
matérias-primas para a produção de biocombustíveis
já fazem parte da pauta produtiva de pequenos agricultores e agricultoras familiares. De tal modo, seria
razoável supor que estes seriam os principais atores,
grandes beneficiários do processo de emergência dos
agrocombustíveis, particularmente, na cadeia produ-
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tiva do biodiesel – que, ao contrário do etanol, tem um
componente social acentuado. No entanto, atualmente a produção dessas fontes alternativas é introduzida
em um contexto de avanço do modelo agro-industrial
sobre os sistemas agrícolas de pequena escala, com
as grandes indústrias centralizando as operações em
economias de escala. A indústria sucroalcooleira é um
bom modelo de sucesso. O setor conheceu um crescimento bastante significativo, com aumento da produção canavieira e com o estabelecimento de novas
usinas e destilarias.
Poderíamos sim pensar nos agrocombustíveis
como uma alternativa orientada ao consumo próprio
das unidades familiares e das comunidades locais, por
exemplo. Experiências retratam pequenos proprietários integrados à produção de biodiesel com cultivos
consorciados com outras culturas alimentares no período de entressafra e em microdestilarias para a produção de etanol. Esses projetos associam a produção
de alimento à produção de energia.
No entanto, como ressaltado em Estudo de WILKINSON e HERRERA (2008), “à medida que esses
projetos comprovam sua viabilidade, eles oferecerão
um modelo alternativo baseado na produção e consumo descentralizados de biocombustíveis em sistemas
consorciados de produção de energia e alimentos que
aproveitam as vantagens oferecidas pela aglomeração e
organização de cooperativas e deixam de depender da

escala individual. Embora a reversão do modelo dominante seja improvável, essas experiências no Sul indicam
claramente que a questão da inclusão social é tão válida
para o setor do álcool como para o do biodiesel15”.
A matriz energética brasileira precisa ser reformulada tomando como base as necessidades da população e como norte a procura da sustentabilidade e o
princípio da precaução, levando em conta que nossa
porção de Planeta não nos pertence, e sim ele é dos
seus futuros habitantes.
Finalizando, gostaríamos de destacar um pequeno
trecho do recentemente lançado livro de Jean Pierre
Leroy, intitulado “Territórios do futuro – Educação,
meio ambiente e ação coletiva”, que questiona “se as
energias renováveis, por si sós, indicam alguma mudança no modelo de desenvolvimento existente, ou
esse modelo pode absorvê-las?”. E afi rma que “parte
da resposta está na dificuldade de viabilizar pequenos empreendimentos (ainda) distantes do mercado
e aceitar a produção descentralizada e autônoma de
energia, porque esta é vista, antes de tudo, como mercado, e não como serviço16”.
O tema da matriz energética, tanto em nível nacional como regional, deve fazer parte de um debate que
terá que envolver cada vez mais a sociedade na perspectiva da construção de um desenvolvimento com
sustentabilidade e dentro do qual a energia seja considerada como direito humano fundamental.

ANEXO I
Cronologia do Biodiesel e do Álcool no Brasil
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Wilkinson, J.; Herrera, S. Os agrocombustíveis no Brasil: Quais perspectivas para o campo? Agrofuels in Brazil: what is the outlook for its
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16

Leroy, Jean Pierre. Territórios do futuro – Educação, meio ambiente e ação coletiva. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010
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ANP

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ATER

Assistência técnica e extensão rural

BEN

Balanço Energético Nacional

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento

COP

CONFERÊNCIA

DAS

PARTES realizada pela UNFCCC – Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EPE

Empresa de Pesquisa Energética

FAO

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

FETRAECE

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará

GEE

Gases de Efeito Estufa

IAA

Instituto do Açúcar e do Álcool

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MDA

Ministério do Desenvolvimento Agrário

MME

Ministério de Minas e Energia

ONU

Organização das Nações Unidas

ORPLANA

Organização dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil

PASEP

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PNATER

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

PIS

Programa de Integração Social

PNPB

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel

PROÁLCOOL

Programa Nacional do Álcool

PROCEL

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

PROINFA

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica

PROMINP

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural

SICAF

Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores

SINDIBIO

Sindicato das Indústrias de Biodiesel

UNICA

União da Indústria de Cana-de-açúcar

GLOSSÁRIO
Aquecimento Global: fenômeno causado pelas mudanças no efeito estufa que aumentam a temperatura
da Terra, devido às emissões excessivas de gases tóxicos. As consequências mais graves seriam o derretimento de parte de geleiras, glaciares e calotas polares, grandes inundações com a elevação do nível dos
oceanos e a mudança do clima com transformações
nos regimes de chuvas e ventos; intensificação do processo de desertificação e perda de áreas agricultáveis;
podendo também tornar mais intensos fenômenos extremos tais como furacões, tufões, ciclones e tempestades tropicais. (Fonte: Glossário Libreria).
Balanço energético: A diferença entre a energia produzida por um combustível e a energia exigida para
obtê-lo por processos agrícolas, plantio, refi no, e
transporte (Fonte: BiodieselBr).
Biodiversidade: diversidade biológica, ou seja, a
grande variedade de vida na Terra composta por plantas, animais, habitat e culturas humanas que habitam
o planeta. Inclui também a diversidade genética, que
são as características biológicas herdadas por cada espécie ou indivíduo.
Bioenergia: é a energia derivada da biomassa, ou seja,
matéria orgânica como madeira, plantas, animais ou
resíduos que pode gerar eletricidade, produzir calor e
também combustíveis.
Biomassa: material de origem orgânica vegetal, animal e de microrganismos, como a madeira, plantas,
dejetos agrícolas, que pode ser empregado como fonte
de energia.

Capacidade autorizada: capacidade de produção de
biodiesel que é acompanhada e autorizada pela ANP.
Conferência das Partes (COP): Em 1994 um importante passo rumo às discussões internacionais sobre
clima foi dado pelas Nações Unidas. Esse foi o ano em
que a Convenção-Quadro das sobre Mudanças Climáticas entrou em vigor e a partir do ano seguinte, 1995,
seus signatários, denominados de Partes, passaram a se
reunir anualmente para discutir sobre a sua aplicação e
funcionamento. Portanto, esses encontros são chamados de Conferência das Partes (COP), que é o órgão supremo da convenção (Fonte: Governo Federal).
Energia renovável: energia proveniente de fontes naturais que têm capacidade de renovação e, deste modo,
não se esgotam.
Efeito estufa: processo natural que favorece a proliferação da vida no planeta Terra, tendo como finalidade impedir que a Terra esfrie demais. Contudo, recentemente uma série de estudos realizados por pesquisadores e
cientistas, tem indicado que as ações do homem têm
agravado esse processo por meio de emissão de gases na
atmosfera, especialmente o CO2 (Fonte: Brasil Escola).
Fermentação: reação química em determinada substância, causada pela presença de fermento vivo.
Fertirrigação: técnica de adubação que emprega a
aplicação de fertilizantes através da água de irrigação.
Flex-fuel: é um veículo, com um motor de combustão
interna, que pode funcionar com etanol, gasolina ou
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mesmo a mistura de ambos. Os combustíveis são armazenados no mesmo tanque. O Brasil tem frota estimada em mais de seis milhões de veículos flex. De
acordo com a UNICA, quase 90% dos carros novos no
Brasil possuem esta tecnologia.
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Fotossíntese: é um processo realizado pelas plantas
para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. A água e os sais minerais são retirados do
solo através da raiz da planta e chegam até as folhas
pelo caule. A luz do sol, por sua vez também é absorvida pela folha, através da clorofi la, substância que dá a
coloração verde das folhas. Então a clorofi la e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais
existentes na planta para todas as partes do vegetal.
Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer; a
outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes,
sob a forma de amido (Fonte: Fiocruz).
Gases do efeito estufa (GEE): o principal gás causador do fenômeno natural de efeito estufa é o vapor
d’água. Entretanto, este não é um gás que aumentou
sua concentração pela ação direta do homem nos últimos anos. O Protocolo de Kyoto defi ne seis gases
como os principais contribuintes do efeito estufa. São
eles: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O),
metano (CH4), hidrofluorcarboneto (HFC), perfluorcarboneto (PFC) e hexofluorsuforoso (HS6) (Fonte:
EspaçoEco).
Leilões Públicos de Biodiesel: leilões de compra de
biodiesel, promovidos pela ANP, para atender à obrigatoriedade da adição de biodiesel ao diesel mineral,
derivado de petróleo, regulamentando esta comercia-

lização. Primeiramente participam os produtores que
possuem o Selo Combustível Social, e após esta fase,
todos os produtores interessados.
Matriz Energética: é a representação das fontes de
energia naturais disponíveis e utilizadas no sistema
energético de um país ou região. No Brasil, seu planejamento e avaliação ficam sob responsabilidade do
Ministério de Minas e Energia.
Mudanças climáticas: mudança que possa ser, direta
ou indiretamente, atribuída à atividade humana, que altere a composição da atmosfera mundial e que se some
àquela provocada pela variabilidade climática natural
observada ao longo de períodos comparáveis (Fonte:
“Perguntas e Respostas sobre o Aquecimento Global”,
do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

Esta cartilha faz parte de um kit de materiais sobre Agrocombustíveis
produzido pelo Instituto EQUIT:
•
•
•

Protocolo de Kyoto: instrumento jurídico internacional complementar e vinculado à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que trás
elementos adicionais à convenção. Entre as principais
inovações estabelecidas pelo Protocolo, destacam-se
os compromissos de limitação ou redução quantificada de emissões de gases de efeito estufa (Fonte: “Perguntas e Respostas sobre o Aquecimento Global”, do
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).
Transesterificação: Nome dado à reação química de
triglicerídeos (óleos e gorduras vegetais ou animais,
em que os ácidos graxos formam ésteres com o glicerol) com alcoóis (metanol ou etanol), na presença de
um catalisador (ácido, base ou enzimático), resultando na substituição do grupo éster do glicerol pelo grupo do etanol ou metanol (Fonte: MAPA, 2005).

•

Livro: “Agrocombustíveis: armadilha para as mulheres?”
Vídeo: “Agrocombustíveis e a matriz energética: o que as mulheres têm a ver
com isso?”
Estudo de caso Etanol: “O setor sucroalcooleiro no município de Campos dos
Goytacazes e seus impactos sobre as mulheres”
Cartilha: “Os agrocombustíveis e a matriz energética brasileira: o que isso
tem a ver com as mulheres?”

