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 Esta dissertação tem como objetivo principal contribuir para uma maior 

sustentabilidade do etanol produzido no Brasil. Para isto, o trabalho partiu do princípio 

que apenas o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar lançado pelo governo 

não seria suficiente para assegurar a produção sustentável do álcool brasileiro. Uma 

das soluções para este problema seria o uso de uma ferramenta de mercado, neste 

caso, um sistema de certificação. Ao longo do trabalho foram levantados os principais 

sistemas de certificação usados no Brasil, os principais critérios de sustentabilidade 

propostos no mundo para a produção de biocombustíveis, as certificações em 

desenvolvimento para o etanol brasileiro e casos sobre a eficácia da certicação. Por 

fim foram propostos princípios e critérios de sustentabilidade para a produção do 

etanol brasileiro, a fim de subsidiar um futuro sistema de certificação. Para o 

desenvolvimento desta proposta foi realizada uma análise comparativa dos critérios de 

sustentabilidade estudados com os fatores críticos da produção do etanol brasileiro. 

Na conclusão deste trabalho se observou que é necessária uma ação conjunta de 

intrumentos legais, de mercado e de políticas públicas para se promover uma maior 

sustentabilidade da produção do etanol no Brasil. 
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 This research mainly aims to contribute with a greater sustainability of the 

ethanol produced in Brazil. The work assumed that only the zoning of cane sugar 

released by the government would not be sufficient to ensure the sustainable 
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marketing tool, in this case, a certification system. Throughout the study were raised 
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INTRODUÇÃO 

 

Como introdução a este trabalho, se pode afirmar que a demanda mundial por 

biocombustíveis tem se expandido de forma muito rápida, e que esta deve aumentar 

ainda mais no futuro próximo, sobretudo nos países mais desenvolvidos e nos de 

maior consumo de combustíveis automotivos. Isto se deve à combinação de vários 

fatores, entre eles: a adoção de estratégias para a redução/limitação das emissões 

dos gases precursores do efeito estufa, conforme demandado para alguns países pelo 

Tratado de Quioto e muito discutido na Convenção do Clima de 2009; a redução da 

dependência de derivados de petróleo na matriz energética; e os incentivos ao 

desenvolvimento da agricultura e das indústrias locais. 

 

A produção de biocombustíveis no Brasil aparece como uma alternativa energética 

renovável interessante e de relevância.  O bioetanol e o biodiesel estão sendo usados 

em motores de combustão interna, substituindo o uso da gasolina e do óleo diesel 

mineral no setor de transportes. Ambos são produzidos a partir de matéria prima 

agrícola: no caso do etanol, a cana-de-açúcar, e no caso do biodiesel, várias 

oleaginosas como a soja, o dendê e a mamona. Em sua queima nos motores, esses 

biocombustíveis emitem somente o carbono capturado pelo crescimento da cana ou 

das oleaginosas no processo de fotossíntese, ao contrário dos combustíveis fósseis, 

que retiram o carbono da crosta terrestre e o lançam na atmosfera, provocando o 

aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes (LA ROVERE & 

OBERMAIER, 2009). 

 

Entretanto, a produção de biocombustíveis também gera impactos, seja sobre o meio 

ambiente ou nos sistemas sociais e econômicos. Uma análise de sua sustentabilidade 

é uma tarefa complexa e depende de vários fatores, como a região onde a matéria 

prima é cultivada e de quais tecnologias são usadas na fase agrícola e no 

processamento, e o resultado varia caso a caso. Diante disso, nos últimos anos, vários 

pesquisadores brasileiros e internacionais começaram a tentar melhor qualificar e 

quantificar os benefícios e os impactos adversos do uso dos biocombustíveis no Brasil 

e no mundo.   

 

O Brasil, assim como os Estados Unidos, é um dos maiores produtores mundiais de 

etanol. No caso brasileiro isto pode ser explicado pelo longo tempo de experiência 

adquirido durante o PROÁLCOOL, pelas condições agrícolas do país e pelo aumento 
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da demanda interna com o surgimento dos carros flex-fuel, em 2003. Esta tecnologia 

permite que o consumidor abasteça tanto de gasolina, quanto de álcool, em qualquer 

proporção no seu veículo, aumentando o seu poder de escolha de acordo com as 

variações de preços no mercado.  

 

Neste sentido, cabe destacar que as condições agrícolas brasileiras, especialmente 

em relação às características edafoclimáticas, são muito mais favoráveis à atividade 

de produção de bioetanol de cana-de-açúcar em larga escala, inclusive com vistas à 

exportação. Assim, com o objetivo de avaliar as perspectivas futuras, a UNICAMP 

(2005) realizou um trabalho destacando as possibilidades de substituição de 5% a 

10% da gasolina no mundo. Esta aptidão é destacada também por SOUZA (2006) que 

afirma ser o Brasil o país com o maior potencial exportador, pois sua produção gera 

excedentes que podem ser direcionados a outros países. Os demais produtores não 

geram grandes excedentes, a maior parte de suas produções é destinada aos seus 

mercados internos e quando recorrem ao mercado internacional, na maioria das 

vezes, é para importar o produto. 

 

De acordo com OBERLING (2008) o desenvolvimento do mercado internacional de 

álcool combustível é muito importante porque aumentaria a oferta internacional do 

produto e a garantia de seu suprimento. Muitos países estão investindo na produção 

de etanol com o intuito de aumentar o seu consumo, e, como a nova indústria é 

incipiente, tentam protegê-la da competição internacional, aplicando tarifas sobre as 

importações e concedendo subsídios para a sua indústria com o objetivo de torná-la 

competitiva. 

 

Pode-se afirmar que o etanol brasileiro está envolvido numa grande contradição. Se 

por um lado a sua competitividade se apóia em avanços de produtividade, 

reorganização industrial e grande dinamismo, de outro o etanol ainda guarda traços 

marcantes de seu passado colonial e latifundiário. Esta contradição incide sobre 

contratos de exportação do produto e também no padrão social que vai acompanhar a 

necessária expansão das lavouras e das usinas em outros países em 

desenvolvimento (ABRAMOVAY, 2008).  

 

Ainda de acordo com ABRAMOVAY (2008), deve-se lembrar que mercados são 

estruturas sociais, formas recorrentes de interação, e que podem ser estudadas numa 

abordagem de natureza político-cultural. Para que um mercado se estabilize tem que 
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se definir com clareza os direitos de propriedade de seus participantes, sua estrutura 

de governança, as regras de troca que regem suas relações, e as concepções de 

controle em torno do qual atuam.  

 

No caso do etanol brasileiro, as questões levantadas não estão bem definidas, 

principalmente em relação às regras de troca. Tendo em vista todos os impactos e 

pressões que a produção do etanol pode exercer sobre o ambiente, a comunidade 

internacional pode usar destes argumentos para estabelecer barreiras protecionistas, 

e dificultar a possibilidade de exportação do etanol brasileiro. 

 

Para ir de encontro com esta possibilidade, duas medidas buscam solucionar este 

entrave: a primeira é uma solução de mercado e voluntária, uma certificação para o 

etanol brasileiro; e a segunda, uma solução normativa e obrigatória, regulamentada 

pelo governo com base no do Projeto de Lei 6077/09, ainda em tramitação no 

congresso, o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE).  

 

Com a certificação pressupõe-se que serão mínimos os impactos negativos, sociais e 

ambientais da produção. Assim, para obter sucesso, a certificação deve ser um 

mecanismo voluntário, independente (realizado por uma terceira parte), feito em 

processos transparentes e apoiado em padrões consistentes. Em tais condições, além 

de contribuir para incentivar mudanças socioambientais, a certificação tem sido uma 

importante forma de diferenciação de commodities agrícolas, facilitando seu acesso 

aos mercados protegidos dos países desenvolvidos, onde há uma crescente demanda 

por produtos com garantia de origem.  

 

A certificação socioambiental é regida por padrões, que definem o que o produto ou o 

processo produtivo devem conter ou atingir para serem certificados. Geralmente os 

padrões de certificação socioambiental são apresentados na forma de princípios e 

critérios. Os princípios expressam idéias e conceitos gerais e definem a estrutura 

básica dos padrões. Cada princípio é discriminado e detalhado em uma série de 

critérios, que traduzem as idéias expressas nos princípios por meio de elementos que 

possam ser medidos e/ou avaliados. 

 

Os sistemas de certificação de origem, como os sistemas FSC (Conselho de Manejo 

Florestal) e RAS (Rede Agricultura Sustentável), são estruturados, basicamente, nos 

seus princípios e critérios. No Brasil, duas certificações estão sendo desenvolvidas por 
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dois órgãos distintos, o INMETRO (governamental) e o IMAFLORA (não 

governamental). 

 

Já com o zoneamento, o governo buscará dar garantias de que a Amazônia e o 

Pantanal (além de áreas protegidas) não serão ocupados pela expansão da cana e, ao 

mesmo tempo, fornecer subsídios técnicos à formulação de políticas públicas visando 

à expansão e produção sustentável de cana no território brasileiro. O zoneamento 

agroecológico já foi concluído pelo Ministério da Agricultura e se estruturou além das 

fronteiras simplesmente cartográficas. Ele determina diretrizes sobre as formas de 

colheita e áreas permissíveis de expansão, que podem se tornar obrigatórias a partir 

da aprovação do citado Projeto de Lei no 6077/09.   

 

Os principais indicadores considerados na elaboração do zoneamento agroecológico 

foram a vulnerabilidade das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola 

sustentável e a legislação ambiental vigente.  Um dos maiores problemas é 

exatamente a implementação deste zoneamento, já que em relação à obtenção de 

crédito em bancos ele pode ser eficiente, mas se tratando da realidade da fiscalização 

brasileira, grande parte dos requisitos podem não ser obedecidos.  

 

Esta discussão permeia o escopo desta dissertação, que tem como justificativa 

exatamente a necessidade de se produzir o etanol sustentável, seja por motivação do 

mercado externo ou por motivações internas, do próprio país. Para isto serão 

abordardas as duas alternativas: o zoneamento e a certificação. O uso de 

certificações, como será visto no decorrer do trabalho, é uma estratégia de mercado 

para promover a produção sustentável em diferentes segmentos da agroindústria. 

Diversos casos, como o de florestas plantadas (FSC), são conhecidos 

internacionalmente por sua eficácia.  

 

A escolha de princípios e critérios que sejam realmente efetivos para uma certificação 

de biocombustíveis ainda não é unanimidade entre pesquisadores. Mesas redondas 

têm sido formadas pelo mundo para discutir a problemática, e várias instituições têm 

se pronunciado sobre o assunto. Inclusive as certificações em desenvolvimento no 

Brasil para o etanol já têm recebido críticas sobre a escolha de critérios.  Esta 

controvérsia entre os diversos atores envolvidos e a necessidade de se estabelecer 

um modelo de certificação para o etanol brasileiro foram também agentes motivadores 

deste trabalho. Acredita-se que propor princípios e critérios para a produção do etanol 
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sustentável, através do desenvolvimento desta dissertação, contribuirá exatamente 

subsidiando futuras certificações voltadas para o etanol produzido no país. 

 

A hipótese deste trabalho é a de que somente o Zoneamento Agroecológico da Cana 

(ZAE) não é suficiente para promover uma maior sustentabilidade na produção do 

etanol, visto que a existência de leis não necessariamente se reflete no seu 

cumprimento. Para isto, este trabalho aponta para a necessidade de instrumentos de 

mercado, como a certificação, para assegurar a produção sustentável do etanol. 

 

Assim, tendo em vista todos os problemas e impactos na cadeia produtiva de 

biocombustíveis, este trabalho tem como objetivo geral contribuir para uma maior 

sustentabilidade do etanol brasileiro, e como objetivos específicos: identificar as 

limitações do ZAE para o controle de biocombustíveis de forma sustentável; 

demonstrar, com base em estudos já realizados, os benefícios dos sistemas 

certificação em favor da sustentabilidade (para este item foi usado o caso FSC) e; 

propor princípios e critérios para subsidiar uma certificação socioambiental do etanol 

brasileiro. 

 

A metodologia para desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, foi conduzida para 

o levantamento de dados bibliográficos sobre impactos da produção do etanol, 

certificações ambientais, critérios de sustentabilidade para biocombustíveis e 

certificações em desenvolvimento para o etanol brasileiro. A segunda etapa foi 

determinada pela identificação dos impactos do ciclo produtivo do etanol, com base no 

uso de fatores críticos, desenvolvidos por OBERLING (2008), GOLDEMBERG (2008) 

e SMEETS (2008) e LIMA/COPPE/UFRJ (2009). As fragilidades do Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-Açúcar foram identificadas a partir da análise crítica do 

próprio documento (ZAE) e das suas conseqüências com a aprovação do PL 6077/09. 

Para aprimorar a discussão foi elaborada uma descrição temporal dos principais 

marcos legais referentes à produção de açúcar e álcool no Brasil.  

 

Em seguida, para se debater a eficácia de um sistema de certificação, foi utilizado 

como estudo de caso, o trabalho produzido pelo instituto IMAFLORA (2009), 

abordando os impactos da Certificação FSC em florestas plantadas no sul do Brasil. 

Para a proposta de princípios e critérios foi realizada uma análise comparativa dos 

critérios propostos por CRAMER (2007), BSI (2009) e RSB (2009) vis-à-vis os fatores 

críticos descritos por LIMA/COPPE/UFRJ (2009). Estes fatores foram pontos 
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fundamentais na proposta de critérios de sustentabilidade, pois eles retratam os 

principais entraves e problemas da produção do etanol no país. Desta forma, os 

fatores críticos foram correlacionados com os chamados ―temas‖ e regeram os 

princípios e critérios exatamente com o que foi considerado necessário ao caso 

brasileiro. 

 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

No capitulo I, ―Os Impactos do Ciclo Produtivo do Etanol Brasileiro‖, são descritos o 

ciclo produtivo do etanol no Brasil e os principais impactos ambientais, sociais e 

econômicos selecionados a partir da identificação dos fatores críticos de produção. O 

capítulo segue com um breve apanhado do que foi determinado no Zoneamento 

Agroecológico da cana (ZAE) e no Projeto de Lei no 6077/09, e ao final são discutidas 

as fragilidades do ZAE à luz das diferentes fases da produção de álcool no país. 

 

No capitulo II, ―Os Sistemas de Certificação no Brasil‖, são descritas as principais 

certificações ambientais existentes no mercado brasileiro: a ISO 14000, a certificação 

FSC, a CERFLOR, a certificação socioambiental RAS e a certificação de produtos 

orgânicos IFOAM. Ao final do capítulo discute-se a eficácia da certificação FSC com 

base em um estudo de caso no sul do Brasil. 

 

No capitulo III, “Critérios de Sustentabilidade para Biocombustíveis”, são descritos os 

principais critérios de sustentabilidade para biocombustíveis e as certificações em 

desenvolvimento para o etanol brasileiro. Foram levantados os critérios propostos por 

CRAMER (2007), pela Better Sugarcane Inittiative (2009) e pela Mesa Redonda de 

Biocombustíveis de Lausanne (2009). As certificações estudadas foram aquelas 

desenvolvidas pelo INMETRO e IMAFLORA. No final do capitulo foi discutido quais 

seriam os principais critérios para a produção sustentável do etanol brasileiro e, 

também, abordado quais seriam as maiores fragilidades das certificações estudadas. 

 

No capitulo IV, ―Proposta de Princípios e Critérios de Sustentabilidade para o Etanol‖, 

são propostos os princípios e critérios fundamentais para uma produção sustentável 

do etanol brasileiro, a fim de subsidiar uma futura certificação. 
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Finalmente, nas “Considerações Finais” é observado o alcance e as limitações do 

proposto no decorrer da dissertação, concluindo com as recomendações para futuros 

trabalhos. 
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CAPITULO I – OS IMPACTOS DO CICLO PRODUTIVO DO ETANOL BRASILEIRO 

 

As considerações sobre poluição ambiental evoluíram nas últimas décadas de 

análises pontuais sobre a degradação mais evidente no meio ambiente para uma 

visão mais abrangente, incluindo relações socioeconômicas e culturais. No Brasil este 

processo surge na legislação ambiental com a Resolução CONAMA nº 01/1986, 

impondo a necessidade de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para obtenção de licença para 

atividades que possam alterar significativamente o meio ambiente. Esta legislação é 

aplicada a todos os projetos de empreendimentos do setor de açúcar e álcool 

(PIACENTE, 2006).  

 

Já a Resolução CONAMA nº 237/1997 estabeleceu novos critérios para o 

licenciamento ambiental, incluindo a atividade de produção e refino de açúcar como 

sujeita a Licenciamento Prévio (LP) e também ao EIA/RIMA, como já era a destilação 

de álcool. As atividades de produção de cana e sua industrialização são, como todas 

as outras, regulamentadas por um conjunto dinâmico de leis, com freqüentes revisões 

em função de avanços técnicos e novas situações.  

 

O setor sucroalcooleiro no Brasil é muito heterogêneo e isto dificulta conclusões 

generalizadas, principalmente em se tratando dos aspectos ambientais. Optou-se por 

explorar alguns aspectos da agroindústria, através dos fatores críticos da produção 

canavieira no Brasil, destacando e analisando os principais impactos
 

positivos e 

negativos ao meio ambiente considerados na produção agrícola, em geral, assim 

como os relacionados com a produção industrial e uso final. 

 

Neste capitulo abordaremos as questões relacionadas aos impactos do ciclo produtivo 

do etanol sobre o meio ambiente, o meio social e econômico, com base nos fatores 

críticos da sua produção. Em seguida é analisado o Zoneamento Agroecológico da 

Cana-de-açúcar (ZAE) e identificado as suas maiores fragilidades. 
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1.1. O Ciclo Produtivo 

 

O ciclo completo da cana-de-açúcar é variável, dependendo do clima local, de 

variedades e práticas culturais. No Brasil, o ciclo é, geralmente, de seis anos, dentro 

do qual ocorrem cinco cortes, quatro tratos de soqueiras e uma reforma, como se 

explica a seguir. De forma geral, o primeiro corte é feito 12 ou 18 meses após o plantio 

(dependendo da cana utilizada), quando se colhe a chamada cana-planta. Os demais 

cortes, quando se colhe a cana-soca resultante da rebrota, são feitos uma vez por 

ano, ao longo dos quatro anos consecutivos, com redução gradual da produtividade, 

até que se torne economicamente mais interessante reformar o canavial do que 

efetuar um novo corte. Substitui-se, então, a cana antiga por um novo plantio e inicia-

se um novo ciclo produtivo. Nessa reforma do canavial, a área cultivada fica alguns 

meses em descanso e pode receber outros cultivos de ciclo curto, como leguminosas 

(UNICAMP, 2005; BNDES, 2008). 

 

De acordo com o ciclo produtivo da cana, para buscar uma produção mais ou menos 

estável nas diversas safras e a racionalização do uso dos recursos na etapa agrícola 

(maquinário e mão-de-obra), as áreas de produção devem estar subdivididas em 

talhões em diferentes etapas do ciclo, correspondendo, para um ciclo de seis anos, a 

cerca de um sexto da área total para cada etapa. Outra conseqüência importante 

desse ciclo produtivo é que, na implantação de uma unidade de produção de bioetanol 

de cana, as atividades agrícolas devem ser iniciadas dois a três anos antes da efetiva 

produção industrial, inicialmente para multiplicar as mudas e alcançar, depois de 

iniciada a moagem, uma produção mais ou menos estável de matéria-prima dentro de 

três a quatro anos. Segundo (BNDES, 2008), visando reduzir custos e preservar a 

fertilidade do solo, vêm sendo desenvolvidas técnicas como o cultivo direto e o 

emprego de Estruturas de Tráfego Controlado (ETCs) para as operações agrícolas, o 

que permite ampliar o número de cortes ao manter a produtividade em níveis 

elevados. 

 

É interessante observar que, como o ciclo produtivo típico da cana apresenta cinco 

cortes ao longo de seis anos, a produtividade média em base anual deve levar em 

conta também o período de reforma do canavial. Além disso, como uma parte da cana 

produzida (cerca de 8%) é destinada à reforma (replantio) dos canaviais, a 

produtividade anual medida em toneladas de cana efetivamente processadas por 
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hectare plantado é inferior à produtividade total avaliada em termos de cana colhida 

(UNICAMP, 2005; OBERLING, 2008; BNDES, 2008). 

 

De acordo com UNICAMP (2005) o período da colheita da cana varia de acordo com o 

regime de chuvas, de modo a tornar possíveis as operações de corte e transporte e 

para permitir alcançar o melhor ponto de maturação e acumulação de açúcares. Na 

Região Centro-Sul do Brasil, a colheita é de abril a dezembro, enquanto, na Região 

Nordeste, é realizada de agosto a abril. O sistema tradicional de colheita, ainda 

utilizado em cerca de 70% das áreas cultivadas com cana-de-açúcar no Brasil, 

envolve a queima prévia do canavial e o corte manual da cana inteira. Porém segundo 

(BNDES, 2008) esse procedimento, vem sendo aos poucos substituído pela colheita 

mecanizada da cana crua picada (sem queima), por conta das restrições ambientais 

às práticas da queima. 

 

Após o corte, a cana é transportada o mais cedo possível para a usina, a fim de evitar 

perdas de sacarose. Exceto por poucas empresas que utilizam algum transporte 

fluvial, o sistema de transporte é baseado em caminhões, com diversas possibilidades 

– caminhão simples, duplo (Romeu-Julieta), treminhão, rodotrem –, cuja capacidade 

de carga varia de 15 a 60 toneladas. Vale mencionar que, nos últimos anos, a logística 

da cana, envolvendo as operações integradas de corte, carregamento e transporte, 

vem passando por uma contínua evolução, com a finalidade de reduzir os custos e 

diminuir o nível de compactação do solo. 

 

A cana não pode ser armazenada por mais do que poucos dias e, independentemente 

do tipo de instalação, as usinas só operam durante o período de safra, sendo as 

etapas iniciais do processamento para bioetanol basicamente as mesmas empregadas 

para a produção de Açúcar.  Uma vez na usina, a cana, em geral, é lavada (somente a 

cana inteira) e segue para o sistema de preparo e extração, que no Brasil é baseado 

em moendas, isto é, a extração do caldo se realiza sob pressão de rolos, montados 

em conjuntos com quatro a sete sucessivos ternos de moenda (UNICAMP, 2005; 

BNDES, 2008). 

 

 Segundo BNDES (2008) no conjunto de rolos da moenda, o caldo, que contém a 

sacarose, é separado da fibra (bagaço), que segue para a planta de energia da usina, 

na qual é usada como combustível. Em algumas novas unidades implantadas no 

Brasil, tem sido adotada a extração por difusão, com expectativas de vantagens do 
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ponto de vista energético. Nos difusores, a cana picada e desfibrada passa por 

sucessivas lavagens com água quente, cedendo por lixiviação seus açúcares, e, ao 

final, passa por um rolo de secagem, de onde sai o bagaço a ser utilizado nas 

caldeiras. Produzido na moenda ou no difusor, o caldo contendo os açúcares da cana 

pode, então, ser destinado à produção de açúcar ou bioetanol. 

 

Figura 1 - Diagrama de Fluxo da Produção de Açúcar e Etanol de Cana 

 

Fonte: BNDES (2008) 

De acordo com UNICAMP (2005) para a produção de açúcar, o caldo é inicialmente 

peneirado e tratado quimicamente, para coagulação, floculação e precipitação das 

impurezas, que são eliminadas por decantação. A torta de filtro, utilizada como adubo, 

resulta da recuperação de açúcar do lodo do decantador através de filtros rotativos a 

vácuo. O caldo tratado é, então, concentrado em evaporadores de múltiplo efeito e 

cozedores para cristalização da sacarose. Nesse processo, nem toda a sacarose 

disponível na cana é cristalizada e a solução residual rica em açúcar (mel) pode 
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retornar mais de uma vez ao processo com o propósito de recuperar mais açúcar. O 

mel final, também chamado de melaço e que não retorna ao processo de fabricação 

de açúcar, contém ainda alguma sacarose e um elevado teor de açúcares redutores 

(como glicose e frutose, resultantes da decomposição da sacarose), podendo ser 

utilizado como matéria-prima para a produção do bioetanol mediante fermentação. 

 

Desse modo, a produção de bioetanol de cana-de-açúcar pode se basear na 

fermentação tanto do caldo da cana direto quanto de misturas de caldo e melaço, 

como é mais freqüentemente praticada no Brasil. De acordo com BNDES (2008) no 

caso de bioetanol de caldo direto, as primeiras etapas do processo de fabricação, da 

recepção da cana ao tratamento inicial do caldo, são semelhantes ao processo de 

fabricação do açúcar. Em um tratamento mais completo, o caldo passa pela calagem, 

aquecimento e decantação, assim como no processo do açúcar. Uma vez tratado, o 

caldo é evaporado para ajustar sua concentração de açúcares e, eventualmente, é 

misturado com o melaço, dando origem ao mosto, uma solução açucarada e pronta 

para ser fermentada. 

 

Ainda segundo BNDES (2008) o mosto segue para as dornas de fermentação, onde é 

adicionado com leveduras (fungos unicelulares da espécie Saccharomyces cerevisae) 

e fermentado por um período de 8 a 12 horas, dando origem ao vinho (mosto 

fermentado, com uma concentração de 7% a 10% de álcool). O processo de 

fermentação mais utilizado nas destilarias do Brasil é o Melle-Boinot, cuja 

característica principal é a recuperação das leveduras do vinho mediante sua 

centrifugação. Assim, após a fermentação, as leveduras são recuperadas e tratadas 

para novo uso, enquanto o vinho é enviado para as colunas de destilação. 

 

Na destilação, o bioetanol é recuperado inicialmente na forma hidratada, com 

aproximadamente 96° GL (porcentagem em volume), correspondentes a cerca de 6% 

de água em peso, deixando a vinhaça ou vinhoto como resíduo, normalmente numa 

proporção de 10 a 13 litros por litro de bioetanol hidratado produzido. Nesse processo, 

outras frações líquidas também são separadas, dando origem aos álcoois de segunda 

e ao óleo fúsel. O bioetanol hidratado pode ser estocado como produto final ou pode 

ser enviado para a coluna de desidratação. Mas, como se trata de uma mistura 

azeotrópica, seus componentes não podem ser separados por uma simples destilação 

(UNICAMP, 2005; OBERLING, 2008; BNDES, 2008).  
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De acordo com BNDES (2008) a tecnologia mais utilizada no Brasil é a desidratação 

pela adição do cicloexano, formando uma mistura azeotrópica ternária, com ponto de 

ebulição inferior ao do bioetanol anidro. Na coluna de desidratação, o cicloexano é 

adicionado no topo, e o bioetanol anidro é retirado no fundo, com aproximadamente 

99,7° GL ou 0,4% de água em peso. A mistura ternária retirada do topo é condensada 

e decantada, enquanto a parte rica em água é enviada à coluna de recuperação de 

cicloexano. 

 

Ainda segundo BNDES (2008) a desidratação do bioetanol ainda pode ser feita por 

adsorção com peneiras moleculares ou pela destilação extrativa com monoetilenoglicol 

(MEG), que se destacam pelo menor consumo de energia e também pelos custos 

mais elevados desta tecnologia. Por conta das crescentes exigências do mercado 

externo, diversos produtores de bioetanol no Brasil e em outros países estão optando 

pelas peneiras moleculares, já que são capazes de produzir um bioetanol anidro livre 

de contaminantes. 

 

A possibilidade de utilizar os açúcares da cana total ou parcialmente para produção de 

bioetanol se configura como uma importante flexibilidade para essa agroindústria, que, 

em função das condições de preço, demanda existente e perspectivas de mercado, 

pode arbitrar, dentro de limites, um programa de produção de mínimo custo e máximo 

benefício econômico. Exatamente para aproveitar essa vantagem, diversas usinas 

brasileiras têm linhas de fabricação de açúcar e bioetanol capazes, cada uma, de 

processar cerca de 75% do caldo produzido, permitindo uma margem de 50% de 

capacidade total de processo frente à capacidade de extração das moendas 

(UNICAMP, 2005; BNDES, 2008). 

 

O uso de água no processo é relativamente alto. Atualmente, nas condições do 

Centro-Sul brasileiro, a captação está em torno de 1,8 m3 por tonelada de cana 

processada, mas vem se reduzindo de modo significativo como resultado da 

implantação de medidas de reuso, que permitem reduzir tanto o nível de captação 

quanto a disposição de água tratada (UNICAMP, 2005; PIACENTE, 2006; OBERLING, 

2008; BNDES, 2008). 

 

Considerando todo o processo de produção de bioetanol de cana, os resíduos 

consistem na vinhaça (entre 800 a 1.000 litros por tonelada de cana processada para 
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bioetanol), na torta de filtro (aproximadamente 40 kg úmidos por tonelada de cana 

processada) e nas cinzas das caldeiras (MACEDO et. al., 2005; BNDES, 2008). 

 

A vinhaça é um subproduto resultante da fermentação e da destilação da cana de 

açúcar no processo de fabricação de álcool. Também pode originar-se como 

subproduto da produção de açúcar, sendo eliminada no processo de cristalização do 

caldo da cana. No geral a vinhaça é rica em matéria orgânica e em nutrientes 

minerais, como o potássio (K), o cálcio (Ca) e o enxofre (S), e possui uma 

concentração hidrogeniônica (pH) variando entre 3,7 e 5,0 (LUDOVICE, 1996 apud 

PIACENTE 2006). Ela é constituída principalmente de água, sais sólidos em 

suspensão e solúveis, e tendo sido utilizada na lavoura como fertilizante. Sua 

graduação alcoólica não é superior a 0,03°GL.  

 

De acordo com PIACENTE (2006), a partir da década de 80 a torta de filtro deixou de 

ser um resíduo industrial, pois passou a ser empregada como um sub-produto 

orgânico para recuperação de solos exauridos ou de baixa fertilidade. Para cada mil 

toneladas de cana moída, as usinas produzem de 30 a 35 toneladas de torta de filtro. 

Numa dosagem de 20 t/ha de torta de filtro na base úmida, correspondente a 5 t/ha de 

matéria seca, podem ser fornecidas as seguintes proporções de elementos 

necessários na adubação e correção dos solos: 100% do nitrogênio; 50% do fósforo; 

15% do potássio; 100% do cálcio; e 50% do magnésio. Por isso, muitas vezes a torta 

de filtro é usada como fonte de nutrientes visando à redução dos custos de adubação. 

Entretanto, é bom lembrar que a liberação destes elementos para o solo é feita 

gradativamente, proporcionado um residual médio de 2 a 3 cortes do canavial, 

dependendo do clima. 

 

Levando-se em conta seu reaproveitamento energético, o principal desses 

subprodutos tem sido o bagaço, uma vez que o mesmo é queimado em caldeiras na 

própria usina, convertido em vapor e em energia elétrica pelo processo denominado 

de cogeração. Essa operação proporciona às usinas do país uma independência 

energética, possibilitando até, em vários casos, exportação de energia elétrica para a 

rede. Comparando a queima do bagaço com outros combustíveis fósseis, ela pode ser 

mais limpa, uma vez que praticamente não libera óxidos de enxofre, relativamente 

comuns na queima de combustíveis fósseis. Além disso, sua queima é lenta, com uma 

baixa temperatura de chama, proporcionando pouca formação de óxido nitroso 

(UNICAMP, 2005; PIACENTE, 2006).  
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Segundo MACEDO & NOGUEIRA (2005), cada tonelada de cana (colmos) produz, 

aproximadamente, 140 kg (base seca) de bagaço, dos quais 90% são usados para 

produzir energia (térmica e elétrica) na usina; adicionalmente, contém 150 kg de 

açúcar (usado na produção de açúcar e de etanol e, agora, até de plásticos) e 140 kg 

(base seca) de palha, que hoje é perdida (majoritariamente queimada no campo). 

Apenas o bagaço disponível na cana colhida durante a safra 2003/2004 é equivalente 

a aproximadamente 11,0 milhões de toneladas de óleo combustível; 25% da palha, se 

recolhidos, seriam equivalentes a cerca de 3,2 milhões de toneladas de óleo. 

 

De acordo com BNDES (2008) no caso da agroindústria de bioetanol com base na 

cana, a totalidade da energia consumida no processo pode ser provida por um sistema 

de produção combinada de calor e potência (sistema de co-geração) instalado na 

própria usina, utilizando apenas bagaço como fonte de energia. Com efeito, a maioria 

das usinas de açúcar de cana em todo o mundo produz grande parte da energia 

elétrica de que necessitam. No Brasil, particularmente, as usinas são auto-suficientes 

e, com freqüência, ainda conseguem exportar excedentes cada vez mais relevantes 

para a rede pública, graças à crescente utilização de equipamentos de melhor 

desempenho. 

 

1.2. Impactos da Produção do Etanol 

 

Para este item foram descritos os principais impactos e pressões da produção do 

etanol brasileiro. O setor sucroalcooleiro no Brasil é muito heterogêneo e isto dificulta 

conclusões generalizadas, principalmente em se tratando dos aspectos ambientais. 

Optou-se por explorar alguns aspectos da agroindústria canavieira, destacando e 

analisando os principais impactos
 

positivos e negativos ao meio ambiente 

considerados na produção agrícola, em geral, assim como os relacionados com a 

produção industrial e uso final. 

 

Para a abordagem dos impactos e pressões da produção do etanol neste trabalho, foi 

usado como base a seleção de fatores críticos dos estudos desenvolvidos por 

OBERLING (2008), GOLDEMBERG et al. (2008), e SMEETS et al. (2008). Tais 

estudos tiveram como objetivo a avaliação da sustentabilidade da produção de etanol 

a partir de critérios e indicadores que os autores julgaram relevantes. Eles foram 

elaborados com o intuito de suprir uma demanda de conhecimento sobre o real grau 
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de sustentabilidade da cadeia de biocombustíveis, o etanol no caso brasileiro. Todos 

surgem no contexto de preocupação com a sustentabilidade em função do seu rápido 

crescimento e das suas perspectivas. Na tabela abaixo (Tabela 01) verifica-se os 

fatores críticos analisados por cada um dos trabalhos. 

 

OBERLING (2008) descreveu os fatores considerados críticos para a sustentabilidade 

da cadeia produtiva do etanol de forma direta e efetiva, e estes são: Biodiversidade, 

solos, disponibilidade dos recursos hídricos, qualidade do ar local, clima global, 

segurança alimentar e geração de emprego e condições de trabalho. Além destes 

citados, também aborda-se outros fatores como descritos na tabela 01. Buscou-se a 

escolha de fatores críticos que fossem possíveis de ser analisados e, ao mesmo 

tempo, estratégicos para a certificação do etanol.  
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Tabela 1 - Matriz comparativa dos fatores críticos para a sustentabilidade da 

cadeia produtiva do etanol 

 

Temas Fatores críticos Oberling 

(2008) 

Goldemberg 

(2008) 

Smeets 

(2008) 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Qualidade do ar nos centros urbanos      
Emissões na cadeia de produção do etanol        
Clima Global      
Balanço Energético     
Disponibilidade de Recursos Hídricos       
Qualidade dos Recursos Hídricos       
Uso do Solo - Competição com alimentos       
Erosão       
Uso de Fertilizantes     
Perda de biodiversidade       
Organismos Geneticamente Modificados     

S
o

c
io

e
c
o

n
o

m
ia

 

Condições de trabalho        
Direitos trabalhistas      
Geração de emprego       
Distribuição de renda      
Renda      
Concentração fundiária       
Trabalho Infantil     
Responsabilidade Social das empresas     
Competitividade / implicações econômicas     

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

1.2.1. Aspectos Ambientais 

 

1.2.1.1. Qualidade do Ar 
 

A utilização extensiva do álcool etílico como combustível automotivo no Brasil, seja em 

mistura com a gasolina, como combustível dos veículos exclusivamente a álcool ou, 

ainda, nos veículos com tecnologia flex-fuel, confere ao País certo destaque no 

cenário internacional quanto à mitigação de gases de efeito estufa. Além da produção 

de álcool, o processamento da cana-de-açúcar para a produção de álcool e de açúcar 

resulta na disponibilidade do bagaço. Este resíduo também representa um diferencial 

ambiental positivo na medida em que vem sendo aproveitado como fonte de energia 

para a produção de calor industrial e de energia elétrica, substituindo o uso de 

derivados de petróleo e incrementando o potencial de redução das emissões de gases 

precursores do efeito estufa (PIACENTE, 2006). 
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Segundo MACEDO e NOGUEIRA (2005), como combustível, as características do 

etanol quanto a emissões derivam de: possuir baixa toxicidade, quando comparado 

com o diesel e a gasolina; ter 34,7% de oxigênio, exigindo menor relação 

ar/combustível, gerando emissões menores; não ter enxofre em sua composição; ter 

menor reatividade fotoquímica que os hidrocarbonetos presentes no diesel e gasolina, 

reduzindo as emissões de precursores de smog fotoquímico; por ter molécula única, 

com baixo teor de carbono, quase não são formados particulados; e ser 

biodegradável. Finalmente, como elevador de octanagem, substitui aditivos como o 

MTBE, ETBE, Chumbo e outros com emissões indesejáveis.  

 

De acordo com MACEDO (2002), no mundo, a poluição atmosférica é um grande 

desafio para o desenvolvimento sustentável. Ela traz danos à saúde humana e aos 

ecossistemas, de várias formas. Chumbo, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, 

óxidos de nitrogênio (NOx) e ozônio troposférico – oriundo de VOCs e NOx – têm sido 

problemas sérios na maioria dos centros urbanos. No Brasil, a utilização do álcool 

carburante, além de contribuir para diminuição dos GEE, também resultou em grandes 

benefícios na redução da poluição nos centros urbanos. Resumidamente, pode-se 

dizer que o uso do etanol, em mistura com gasolina ou nos motores a etanol puro, 

proporcionaram: a eliminação total dos aditivos com chumbo; eliminação de 100% das 

emissões dos óxidos de enxofre, de particulados de carbono e de sulfato nos veículos 

100% álcool e de aproximadamente 25% nos veículos E25 (misturas gasolina-álcool a 

25% de álcool); emissões de VOCs (compostos orgânicos voláteis) com menor 

toxicidade e reatividade; redução de aproximadamente 70% de CO nos veículos 100% 

álcool e até 40% na utilização de E25, quando comparado com os veículos 100% 

gasolina.  

 

O principal fator negativo dos veículos movidos a etanol reside na produção de 

aldeídos, que chega a ser 5 vezes que os demais. No entanto, cita que a combustão 

desses veículos produz principalmente aldeídos acéticos, enquanto carros movidos 

por combustíveis oriundos do petróleo geram formaldeídos, mais nocivos aos seres 

vivos (LIMA/COPPE/UFRJ, 2002 apud OBERLING, 2008). Já JACOBSON (2007) 

defende que grandes misturas E85 (85% álcool) podem gerar riscos iguais ou maiores 

à saúde da população. Segundo suas estimativas, nos Estados Unidos, apesar do 

etanol reduzir as emissões de benzeno e butadieno, aumenta a de formaldeídos e 

acetadeídos, todos cancerígenos. Além disso, projeta um forte crescimento de Ozônio 

Troposférico nas cidades americanas que utilizassem essa mistura. Cita como 
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conseqüência, que as taxas de mortalidade relacionadas ao aumento de ozônio 

poderão, em 2020, aumentar em média 4% nos Estados Unidos e 9% em Los 

Angeles, se comparadas com cenários de veículos movidos à gasolina. 

 

Por outro lado, o uso do fogo como método facilitador da colheita é um aspecto 

relevante no que tange a produção agrícola da cana-de-açúcar. A prática da queima 

dos canaviais foi a solução encontrada para resolver o problema do aumento da área 

plantada de cana e o aumento de produção de açúcar, visto que a queima 

previamente ao corte aumenta a produtividade do trabalho e facilita o transporte da 

cana. Esta prática tornou-se habitual na maioria dos estabelecimentos agrícolas 

dedicados a seu cultivo, tendo por principal objetivo facilitar e baratear o corte manual 

da cana, que ainda prevalece no Brasil, até com o corte mecanizado. A queima 

provoca periodicamente a destruição e degradação de ecossistemas inteiros, tanto 

dentro como junto às lavouras canavieiras, além de dar origem a uma intensa poluição 

atmosférica, prejudicial à saúde, e que afeta não apenas as áreas rurais adjacentes, 

mas também os centros urbanos mais próximos (PIACENTE, 2006).  

 

Por outro lado, as queimadas em canaviais podem ser consideradas um dos principais 

problemas ambientais e sociais da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro, 

acontecendo em aproximadamente 70% de toda a área plantada no Brasil e com 

indícios de perturbações mais visíveis causadas na população das cidades 

(OBERLING, 2008). 
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Figura 2 - Queimada em Canavial 

 

Fonte: http://advogadospernambuco.wordpress.com, acesso em 10/11/2009 

 

Segundo MACEDO et. al (2005), nas décadas de 1980 e 1990 vários trabalhos foram 

conduzidos no exterior e no Brasil visando esclarecer se as emissões das queimadas 

da cana eram nocivas à saúde. Trabalhos da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto associam a queima de cana com o aumento de doenças respiratórias, mas não 

analisam outra região onde não ocorre queima de cana para servir como padrão, na 

mesma época (inverno). 

 

O efeito local foi considerado em trabalho de pesquisa realizado em conjunto pela 

EMBRAPA, USP, UNICAMP e ECOFORÇA, com o objetivo de avaliar a ocorrência de 

doenças respiratórias crônicas em algumas regiões do Estado de São Paulo (Atibaia, 

Ribeirão Preto, São José dos Campos e Campinas). Tomando-se Atibaia como 

referência, o risco aumenta em cerca de 40% para São José dos Campos, atinge 

próximo a 80% em Campinas e não sofre alteração em Ribeirão Preto. Conclui-se, 

portanto que Ribeirão Preto, maior pólo sucroalcooleiro do país, apresenta o mesmo 

http://advogadospernambuco.wordpress.com/
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risco de ocorrência de doenças do que um município considerado estância climática 

(Atibaia), onde não há produção de cana (MACEDO et al, 2005). 

 

No Hawai, durante o período de 1988 a 1989, o Instituto Nacional Americano para a 

Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH) realizou investigação sobre os efeitos 

crônicos da exposição à fuligem da queima de cana (que contém fibras de sílica 

biogênica – BSF) na saúde dos trabalhadores da agroindústria canavieira. Não foi 

associada incidência de doenças respiratórias e nem mesothelioma (câncer do 

pulmão) com a exposição à BSF (MACEDO et al, 2005). 

 

Embora diversos trabalhos não apresentem relação direta das queimadas com 

prejuízos à saúde, sem dúvida deve-se observar que qualquer tipo de queima de 

alguma forma tem efeito sobre o meio ambiente, principalmente quando realizada de 

forma incompleta, caso das queimadas (MACEDO et al, 2005). 

 

Além dos possíveis problemas respiratórios, as queimadas causam alterações na 

qualidade de vida das pessoas que moram próximas aos canaviais, destacam-se: 

aumento da sensação do calor no caso de moradores próximos, necessidade de maior 

consumo de água, grande volume de sujeira e perigo de incêndio em suas casas 

(LOPES et al., 2006).  

 

1.2.1.2. Clima Global  

 

De acordo com GOLDEMBERG (2008) para que o etanol seja considerado um 

combustível renovável, é essencial que a contribuição de combustíveis fósseis usados 

na sua produção seja pequena, assim como as emissões de gases precursores do 

efeito estufa não associadas diretamente ao uso de combustíveis fósseis, em todo o 

seu ciclo de produção e utilização. No plantio, colheita, transporte e processamento da 

cana são consumidos combustíveis fósseis que geram emissões de GEE. É 

necessário fazer um balanço energético e de GEE para se avaliar quais os resultados 

líquidos no ciclo completo de produção do álcool de cana-de-açúcar e seu uso como 

combustível no setor de transporte. Este balanço do ciclo de vida do etanol tem sido 

realizado no Brasil.  

 

O ponto forte do etanol da cana de açúcar é que ele consegue maiores reduções de 

GEE devido à alta produtividade do cultivo por hectare (tabela 02). No Brasil, 
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consegue-se produzir em torno de 6,000 litros por hectare, com resultados acima de 

10,000 litros por hectare já ocorrendo em algumas regiões. Esses resultados são bem 

acima da média global, e permitem que o intervalo de tempo para a recaptura dos 

GEE emitidos, quando a cana substitui pastagens ou outras culturas, seja abaixo de 

quase todas as outras alternativas. SEARCHINGER et al. (2008) projeta que este 

intervalo de recuperação seria menos de 30 anos, o que é considerado muito alto de 

acordo com os autores. O uso do bagaço de cana, um co-produto da produção de 

etanol que é usado para a produção da energia elétrica consumida na produção e para 

a venda de excedentes, pode ainda melhorar estes resultados. Os benefícios 

climáticos de um uso acelerado do etanol brasileiro assim são evidentes, já que outros 

pesquisadores confirmam estes resultados positivos, desde que a cana não entre nas 

florestas tropicais, ou expulsando outras atividades para essas terras, como a 

produção da soja ou a criação de gado.  

 

Tabela 2 - Emissões evitadas: Fatores utilizados 

    Tipo de etanol e destino 
Emissões evitadas 

(Kg CO2eq/m
3
) 

                                    

Considerações 

Etanol anidro – mercado interno 2.323 
Substituição de gasolina 

Etanol hidratado –mercado interno 2.181 
                                                      

Substituição de gasolina 

Etanol anidro exportado – 

substituindo milho 
1.260 

Subtração do fator de emissão do 

etanol anidro de cana pelo fator de 

emissão do etanol de milho. 

Etanol anidro exportado – 

substituindo gasolina 
2.111 

                                                

Substituição de gasolina, sem 

considerar redução de emissão 

devido ao uso de co-produtos 

(estimativa conservadora). 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

1.2.1.3. Biodiversidade 

 

O Brasil possui 20% de todas as espécies do planeta, sendo um dos países com maior 

biodiversidade do mundo. No Brasil existem 7 biomas: Amazônia, Cerrado, Mata 

Atlântica, Caatinga, Campos Sulinos, Pantanal e Costeiros, o mais importante em 

extensão é o bioma Amazônico, ocupando mais de 45% da superfície do país, seguido 
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pelo Cerrado com 24% e a Mata Atlântica com 13,3% (MMA, 2008; IBAMA, 2008). 

Todos os biomas brasileiros têm sido afetados pela expansão agropecuária e por 

outras atividades humanas, sendo a Mata Atlântica a mais alterada pela degradação, 

mantendo na atualidade somente 27% da sua cobertura original (MMA, 2008). 

 

A expansão agrícola foi o principal fator de desmatamento e perda de biodiversidade 

no Brasil. Desde a década dos 70 até os presentes anos, foram incorporados 60 

milhões de hectares de novas áreas para a agricultura e pecuária, um acréscimo de 

32%, que afetou, principalmente, os biomas Cerrado e Amazônico.  

 

Em relação a o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, nas últimas 5 décadas, a 

demanda por áreas vem crescendo substancialmente. Para a safra de 2007/2008 se 

contabilizaram 9,4 milhões de hectares (IBGE, 2009), com previsões para a safra 

2008/2009 de 9,6 milhões de hectares (CONAB, 2008).  

 

Segundo OBERLING (2008) nas últimas duas décadas, as novas áreas de cana se 

concentraram na região Centro-Sul do país, aumentando substancialmente (em 

valores absolutos) nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás, e mantendo-se constante a área da região Norte-

Nordeste (próxima a 1 milhão de hectares) (Figura 03).  
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Figura 3 - Área de Cana na Região Centro-Sul e os Biomas Brasileiros em 2005 

 

Fonte: OBERLING (2008) 

 

Segundo MACEDO et. al. (2005), a expansão da produção de cana-de-açúcar entre 

1993/2003 ocorreu basicamente na Mata Atlântica e no Cerrado, em unidades já 

existentes em 1992, com apenas 6% em novas unidades concentrando sua expansão 

no Centro-Sul do país. 

 

Para este mesmo autor, a atual expansão da cana não levou, de modo significativo, a 

abertura de novas fronteiras agrícolas, mas sim o aproveitamento de regiões de 

entorno das atuais usinas. A incorporação de pastagens degradadas, da substituição 

de outras culturas para a entrada da cana-de-açúcar, mais o aumento na 

produtividade das áreas ajudou a minimizar o desmatamento para expansão da cana. 

Isto foi verificado através da analise comparativa entre o crescimento em superfície da 

área agrícola na região Centro-Sul e as áreas de cultivo de cana na mesma região 

(MACEDO et. al., 2005).  

 

Para OBERLING (2008), o crescimento da cana-de-açúcar, entre 1990 e 2005 no 

Brasil, foi acompanhado pela diminuição das áreas de culturas permanentes 

tradicionais, como o café e laranja, e culturas temporárias, como o milho e feijão. Isso 
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sugere uma substituição de lavouras para a entrada da cana e da soja. Em SP e MG, 

a expansão da cana tende a não causar desmatamento de áreas de florestas, mas sim 

a substituição de lavouras, visto que as áreas em que ocorre a expansão de cana são 

tradicionais redutos agropecuários, tendo sua vegetação natural já degradada por 

outras culturas anteriores. 

 

Também é importante assinalar que, nos estudos realizados por SMEETS et al. (2008) 

e GOLDEMBERG et al. (2008) se faz referência que a expansão da produção de cana 

poderia ter um impacto, de forma indireta, na perda de biodiversidade no Brasil, já que 

ao ocupar áreas de outras culturas, induziria a uma migração dessas lavouras para 

outras regiões, levando ao desmatamento de vegetação natural em outros biomas.  

 

De acordo com OBERLING (2008), se a expansão da cana-de-açúcar seguir as 

tendências atuais, ela ocorrerá em locais onde o setor agropecuário e, principalmente 

o sucroalcooleiro, é bem consolidado, dificilmente ocorrerá substituição de matas 

nativas por cana. No entanto, os deslocamentos de culturas, como a pecuária e as 

lavouras, poderão ocorrer para outras regiões, principalmente no Centro-oeste, 

aumentando, assim, o desmatamento. 

 

Outro aspecto ressaltado por OBERLING (2008) é como os impactos sobre a 

biodiversidade podem ocorrer fora das fronteiras das áreas de produção, devido aos 

chamados ―vazamentos‖. Os vazamentos ocorrem porque a cana-de-açúcar poderá 

deslocar grandes áreas de produção de grãos e da pecuária para outras regiões. 

Nesse sentido, esses vazamentos poderão ocorrer em direção ao arco do 

desmatamento, contribuindo para uma maior perda da biodiversidade na Amazônia. 

 

Em controvérsia, um recente trabalho desenvolvido por LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

delimita os futuros cenários de expansão para a cana-de-açúcar no Brasil, e o que se 

observa é exatamente que ela vai expandir para as áreas consideradas mais 

sensíveis. Como é citado no trabalho no estado de São Paulo e observado na Figura 

04, ―a tendência de ocupação levará a uma área plantada maior que a dos 

estabelecimentos agrícolas mapeados pelo censo agropecuário de 2006, o que 

significa pressão forte sobre as áreas de Reserva Legal, Área de Preservação 

Permanente, e regiões não identificadas pelo censo‖. 
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Figura 4 - Indicador de Pressão sobre Biodiversidade no Estado de São Paulo 

 

Fonte: LIMA/COPPE/UFRJ (2009) 

Ainda segundo LIMA/COPPE/UFRJ (2009) os biomas que tendem a sofrer maior 

pressão de perda da biodiversidade são destacadamente a Mata Atlântica e Caatinga. 

Além disso, sustentou a teoria de que o bioma amazônico tende a não ser afetado 

diretamente pela expansão da cana, mesmo que haja um crescimento das áreas 

plantadas. No entanto, não está excluída a possibilidade de que ele seja afetado 

indiretamente pelo deslocamento das culturas, o que de fato pode ocorrer em outros 

biomas, como o cerrado. Destacou-se, também, o possível conflito entre políticas 

públicas de conservação e de expansão dos biocombustíveis que tendem a ocupar os 

mesmos espaços, principalmente na região litorânea do Nordeste.  

 

Atualmente, forçados ao cumprimento da lei não só pelo Estado, mas também por 

exigências impostas por instituições financeiras e por alguns segmentos do mercado, 

grande parte das usinas e fornecedores de cana começam a erradicar seus canaviais 

das Áreas de Preservação Permanente (APP). Entretanto, o processo de 

recomposição da vegetação nas APPs tem ocorrido de forma heterogênea. De um 

lado, algumas usinas e produtores já se mobilizaram para a criação de viveiros de 

espécies florestais, de forma autônoma ou em parcerias com órgãos públicos, e tem 

realizado o repovoamento de suas APP. Mas do outro lado, há usinas e produtores 

―adeptos‖ da tese da ―regeneração natural‖, que consiste, na grande maioria dos 

casos, no simples abandono da área para que esta se regenere naturalmente, o que 

também é permitido segundo algumas interpretações da Lei n. 4.771 de 1965 e da Lei 

n. 9.866 de 1997
 

(MACEDO et al., 2005).  

Segundo alguns depoimentos coletados em pesquisa por GONÇALVES (2005), a 

recomposição florestal das matas ciliares ou APPs tem sido muito importante para 
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assegurar a qualidade e quantidade das águas disponíveis nas nascentes e cursos 

d‘água existentes nas áreas exploradas; controlar a erosão às margens dos cursos 

d‘água, evitando o assoreamento; minimizar os efeitos das enchentes; manter a 

quantidade e a qualidade das águas; ajudar na preservação da biodiversidade e do 

patrimônio genético da fauna e flora.  

 

Ao contrário do que ocorre com relação às APP, na prática a conservação das Áreas 

de Reserva Legal (RL) não tem sido respeitada pelos agricultores, inclusive os 

canavieiros. Estes utilizam um discurso contraditório e extremamente desprovido de 

conteúdo, fazendo as seguintes alegações: (i) por terem adquirido as terras sem RL, 

não admitem serem obrigados a sua implantação; (ii) seria um desperdício para o 

País, em termos monetários, deixar de explorar uma fração de suas terras ―mais 

produtivas‖ para a preservação ambiental; (iii) a criação de ―ilhas de matas‖ nos 

canaviais não teria função alguma para a preservação ambiental; (iv) seria mais 

interessante, para eles, e para o meio-ambiente, preservar essas áreas em outros 

locais fora de suas terras, como no Pantanal, na Amazônia, nas Serras e nos Parques 

Estaduais e Federais (GONÇALVES, 2005).  

 

Ao se analisar tais alegações, e desconsiderando-se a possibilidade do 

desconhecimento da legislação, nota-se claramente o mesmo discurso contrário da 

Confederação Nacional da Agricultura – CNA às restrições legais impostas ao máximo 

uso da propriedade privada, em propostas encaminhadas ao congresso nacional para 

alterar o Código Florestal. 

 

MACEDO & NOGUEIRA (2005) relatam que o conceito de ―Reserva Legal‖, 

estabelecido na Lei 7.803/89, está sendo analisado, depois da Lei Agrícola 8.171/91, 

nas suas implicações legais, ambientais e econômicas. Brasileiro, assim como as 

florestas, a atividade agrícola, pecuária, extrativista e mineradora desenvolvida dentro 

das propriedades rurais, têm sua utilidade pública para a nação, e por isso não podem 

ser restringidas. 

 

A questão da Reserva Legal é complexa, mas ao contrário do que o setor privado 

(inclusive o setor sucroalcooleiro) busca difundir para a opinião publica, a legislação 

não impede a viabilidade econômica da propriedade agrícola, principalmente pelo nível 

tecnológico atual da agricultura brasileira, em especial da atividade canavieira 

(GONÇALVES, 2005). 



28 

 

 

1.2.1.4. Disponibilidade Hídrica 

 

A eminente escassez de água e o comprometimento de sua qualidade em algumas 

regiões do mundo chamam a atenção para a importância do planejamento e gestão 

dos recursos hídricos. O Brasil é um país privilegiado no que se refere à quantidade e 

qualidade deste bem, porém sua distribuição geográfica é desigual e nas regiões mais 

habitadas e industrializadas, onde evidentemente a demanda é maior, é onde 

justamente existe uma menor disponibilidade (Figura 05). O Estado de São Paulo, 

localizado na região Sudeste, se encontra exatamente neste cenário. A atividade 

industrial, sobretudo a agroindústria, que é bastante desenvolvida nesta região, não 

pode prescindir dos recursos hídricos, uma vez que demandam grandes volumes de 

água em seus processos produtivos. É importante destacar, entretanto, o esforço que 

este setor produtivo vem realizando para diminuir o consumo consultivo, procurando 

otimizar seus processos, orientando esforços no sentido da reciclagem deste bem. No 

entanto, apesar dos esforços, o consumo do setor em algumas bacias hidrográficas é 

preocupante (PIACENTE, 2006). 

Figura 5 - Relação entre Demanda e Disponibilidade Hídrica nos Principais 

Cursos d’água 

 

Fonte: UNICAMP (2005) 
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Embora alguns rios encontrem-se em situação preocupantes ou até mesmo crítica, o 

Brasil apresenta uma situação bastante confortável em termo de disponibilidade de 

recursos hídricos para a expansão de novas áreas para a produção de etanol, 

principalmente referente à exploração das regiões localizadas no cerrado brasileiro, 

que se apresenta com um potencial enorme para exploração deste recursos 

(UNICAMP, 2005). 

 

A cultura da cana-de-açúcar no Brasil tradicionalmente não utiliza irrigação, embora 

existam regiões que façam o cultivo irrigado, como no nordeste. Isto é de grande 

importância na redução de impactos ambientais (não só pelo menor uso da água 

como, também, por evitar dispersão de nutrientes, resíduos agrotóxicos, perdas de 

solo, etc.). Já o processo de produção de açúcar e álcool utiliza um volume 

considerável de água captado de rios, lagoas e poços. A captação e uso de água nas 

usinas de açúcar e álcool ainda é muito elevada, sendo que a água é usada em vários 

processos, com diferentes níveis de reutilização e consumo (PIACENTE, 2006).  

 

MACEDO et al. (2005) apresenta um levantamento da captação de água pelas 

indústrias de processamento de cana no Estado de São Paulo, efetuado pela Unica 

em 2005 através de questionários e entrevistas com representantes de usinas. O 

resultado foi de 1,83 m3 água / tonelada cana, sendo que excluindo as usinas de maior 

consumo específico, para usinas com 92% da moagem total média fica em 1,23 m3
 

água / tonelada cana.  

 

Segundo ALVES et al. (2003), uma usina média, por exemplo, que explora 44 mil ha 

de cana espalhados por 5 municípios, e mói, em cada safra, 2,8 milhões de toneladas 

de cana, sendo metade colhida por máquinas, produz diariamente 800 mil litros de 

álcool, 23 mil sacas de açúcar, 15 toneladas de levedura seca, 8 mil m3de vinhaça, 

condensa 4 mil m3 de água por dia, e capta 14,4 mil m3 da bacia hidrográfica. A 

redução desse déficit de água do processo, que precisa ser suprido através da 

captação de água superficial ou subterrânea, tem sido objeto de políticas internas em 

grande parte das usinas, principalmente frente à possibilidade da cobrança pelo uso 

da água, que já se iniciou em alguns locais, como na Bacia do rio Paraíba do Sul. O 

maior volume de água utilizado no processo, que se destina à lavagem de cana (60%), 

pode ser dispensado se a cana for colhida crua, enquanto que o volume usado no 

abastecimento das caldeiras (30%), e no resfriamento de tanques no processo (10%), 
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pode ser reduzido empregando-se equipamentos mais modernos, que são mais 

econômicos e eficientes.  

 

As lavouras de cana-de-açúcar são consideradas pouco intensivas em água porque 

quase não necessitam de irrigação durante todo o plantio. Isto ocorre principalmente 

na região centro-sul, onde as precipitações anuais são da ordem 1.500mm a 

2.500mm, distribuídas uniformemente ao longo do ciclo (1 ano). As perdas estimadas 

de água nestas lavouras por evapotranspiração são entre 8 e 12mm / t de cana 

(GOLDEMBERG et.al., 2008). 

 

De acordo com UNICAMP (2005) alguns problemas ambientais decorrentes de 

irrigação e observados em muitas lavouras de cana e beterraba no mundo não 

existem no Brasil. Uma avaliação da Embrapa (ROSSETTO, 2004 apud UNICAMP, 

2005) classifica hoje os impactos das lavouras de cana na qualidade da água no nível 

1 (nenhum impacto). 

 

A incorporação de novas áreas para lavouras da cana, com elevados déficits hídricos, 

vem aumentando a necessidade de expansão da irrigação, principalmente no 

Nordeste e em algumas zonas do Centro-oeste (UNICAMP, 2005). No entanto, 

geralmente a irrigação não é economicamente factível e, portanto, pouco aplicada. 

Somente em regiões secas se aplica para um incremento na produção da cana 

(SMEETS et al, 2008), como irrigação de salvação. Foi estimado um consumo médio 

nas lavouras de cana de 5 m³/s, caso haja o uso de irrigação (MATOLI, 1998 apud 

SMEETS et al, 2008). 

 

Espera-se para os próximos anos um programa de redução da captação de água, 

motivado por ações restritivas e baseado essencialmente na otimização de processos 

e reutilização interna, o que possibilitará ao setor buscar a meta de 1 m3
 

de água / t 

cana e zero de lançamento de efluentes. Estas diretrizes básicas implicam um 

gerenciamento de água incluindo a redução da captação e o reaproveitamento 

máximo de efluentes, isto tem ocorrido parcialmente e pode vir a se acelerar com a 

incorporação de novas tecnologias, entre as quais a limpeza de cana a seco, o que 

elimina a lavagem da cana (PIACENTE, 2006). 
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1.2.1.5. Qualidade da Água 

 

A possibilidade de contaminação dos cursos d‘água superficiais e subterrâneos por 

efluentes do processo industrial da produção de etanol (poluição orgânica) e por 

agrotóxicos e fertilizantes são fatores que ainda estão sendo estudados por 

especialistas. 

Segundo UNICAMP (2005), os principais efluentes com potencial de contaminação 

dos recursos hídricos nos processos das usinas sucroalcooleiras são: água da 

lavagem da cana (180 a 500 mg/l de DBO e alta concentração de sólidos); vinhaça e 

águas residuais (grande volume e potencial poluidor – média de 10,85 l / l de etanol, 

com 175 g DBO/l); e torta de filtro (30 a 40 kg / t cana). Sendo a vinhaça o que possui 

maior potencial poluidor aos recursos hídricos, devido ao grande volume produzido, 

entre 10 a 13 litros para cada litro de álcool. 

 

A ampliação da produção de etanol nos últimos tempos levou a uma produção dez 

vezes maior desse subproduto (vinhaça). Desde a década de 70 é proibido o despejo 

desse resíduo em cursos d‘água, segundo portaria n°323, de 1978, do ex-Ministério do 

Interior. A resolução CONAMA 002, de 1984 contém normas para controle da poluição 

causada pelos efluentes das destilarias de álcool e pelas águas de lavagem da cana 

(PIACENTE, 2006). 

A chamada fertirrigação dos canaviais foi intensificada a partir da proibição de despejo 

da vinhaça nos cursos d‘água. Além disso, essa prática de aplicação de vinhaça in 

natura ganhou espaço uma vez que requer pouco investimento, tem baixo custo de 

manutenção, não envolve uso de tecnologia complexa e possibilita uma rápida 

disposição de grandes quantidades do subproduto. A partir de então, alguns estudos 

indicaram a ação benéfica dessa prática em relação à recomposição de algumas 

propriedades químicas do solo.  

Quando aplicada ao solo como fertilizante, a vinhaça favorece o desenvolvimento de 

microorganismos, atuando sobre os diversos processos biológicos, tais como 

mineralização e imobilização de nitrogênio, e sua nitrificação, desnitrificação e fixação 

biológica. E, de uma maneira indireta, ajuda na estruturação devido à ação dos 

microrganismos na aglutinação das partículas do solo, aumentando a estruturação do 

solo (PIACENTE, 2006).  
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A vinhaça é aplicada na lavoura da cana em substituição à adubação, trazendo 

benefícios agronômicos, econômicos e de melhoria de produtividade. Foram 

estabelecidos limites aceitáveis de uso (e.g., m3ha), situações a evitar e tecnologias 

de distribuição e proteção, mantendo o equilíbrio custo/benefício. Apesar de ter um 

significativo custo de aplicação, os técnicos e gerentes agrícolas podem otimizar seu 

uso, dependendo da maneira em que a vinhaça é distribuída no solo e a distância 

dessas áreas em relação à usina. O uso de circuito hidráulico atende grande parte das 

lavouras, trazendo um benefício maior que seu custo. Mas cada unidade de produção 

possui uma característica e é bom lembrar que o uso de vinhaça é adequado para a 

cultura da cana-de-açúcar e para o solo apenas em doses racionais. Em regiões com 

água subterrânea próxima à superfície, por exemplo, a vinhaça deve ser aplicada em 

menor volume para que haja segurança no procedimento e não ocorra contaminação 

do solo. Conforme SZMRECSÁNYI (1994), o uso da vinhaça na prática da 

fertirrigação, apesar de antiga e bem disseminada, não pode ser excessiva ou 

indiscriminada, uma vez que seu potencial poluidor compromete o meio ambiente, 

desde as características físicas e químicas do solo até as águas subterrâneas a partir 

da sua percolação.  

A evolução tecnológica e o quadro legal restrito fazem com que o impacto na 

qualidade da água possua importância relativamente menor que a pressão sobre a 

disponibilidade de recursos hídricos. Destaca-se que a tecnologia atual vastamente 

difundida no Centro-Sul já leva a uma minimização dos riscos de poluição das águas. 

 

1.2.1.6. Erosão do Solo 

 

A sustentabilidade das lavouras depende da proteção do solo contra a erosão, 

compactação, perda de umidade e uma correta fertilização. A degradação do solo 

acontece por fatores climáticos, edáficos e antrópicos, refletindo-se na destruição 

gradativa das suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Segundo IBAMA 

(2002), a principal causa de degradação do solo é a erosão, e dentre as formas de 

erosão, a hídrica é a mais importante. Este tipo de erosão se dá em 3 fases: 

Degradação do solo, transporte de sedimentos e deposição deste material. Isto 

provoca as chamadas voçorocas, sulcos e a erosão laminar. Os seus impactos no 

meio ambiente vão desde a remoção de nutrientes do solo até poluição dos recursos 

hídricos (IBAMA, 2002). 
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No Brasil, há solos que tem produzido cana-de-açúcar por mais de 200 anos e com 

rendimentos sempre crescentes (GOLDEMBERG et al, 2008). A cultura da cana é 

considerada pouco causadora de erosões em comparação a outras, como a soja e o 

feijão, tendo uma perda de solo pelos processos erosivos por hectare ao ano de 12,1 

toneladas. Já a soja pode chegar a perder 20,1 t / ha.ano e o feijão a 38,1 t / ha.ano 

(DONZELLI et al., 2005). Esses valores para a cana-de-açúcar não coincidem com os 

assinalados no trabalho de SMEETS et al (2008) e obtidos dos estudos de DE MARIA 

& DECHEN (1998) que aponta perdas em média de 20 t / ha ano de solo para essas 

lavouras. Em relação a áreas cobertas por florestas e posteriormente desmatadas, o 

aumento da taxa de erosão laminar do solo é de 50 vezes, chegando a ser 8,65 t/ha. 

Portanto, estima-se que em superfícies com floresta, a perda do solo seja de 0,17 t/ha. 

(PARANHAS FILHO, 2003).   

 

Entre os anos de 1993 e 2004 na região de Catanduva, São Paulo, foi levantado o 

potencial de erosão de cultivos de cana, pela COPERSUCAR, onde se constatou que 

as espessuras, os horizontes e as características físico-químicas do solo da região 

não tiveram alteração significativa. 

 

No Brasil o crescimento rápido da cana-de-açúcar e a prática de culturas de rotação, 

assim como o ciclo de cinco cortes, permite a proteção do solo na maior parte do 

tempo, reduzindo a erosão. Mesmo assim, a cultura é muito castigada pela intensa 

mecanização, que acaba por compactar demasiadamente o solo e, 

conseqüentemente, leva à necessidade de agressivas práticas corretivas, como cultivo 

ou preparo em profundidade. Muitos solos acabam totalmente pulverizados, facilitando 

novas compactações e, por conseguinte, reduzindo sua fertilidade. Com as mudanças 

tecnológicas impostas pela colheita mecanizada da cana sem queima, que configura 

um novo sistema de produção, a sistematização dos talhões de cana, em termos de 

espaçamento entre linhas, largura, comprimento e declividade, junto à permanência de 

parte da palha no campo, tem sido muito benéfica para a redução da erosão do solo, 

aumentando a absorção e evitando sua exposição ao vento e as gotas da água das 

chuvas (MACEDO et al, 2005). 

 

Segundo citado por PIACENTE (2006), como média geral dos manejos aplicados 

pode-se considerar que no Brasil a cultura da cana, em comparação com a produção 

de grãos na mesma área, evita que sejam erodidas, anualmente, cerca de 74,8 
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milhões de toneladas de solo, visto que no plantio de grãos a perda média é de 24,5 

t/ha.ano. 

 

Para se obter maior longevidade e produtividade dos canaviais, novos conceitos de 

manejo sustentado de solos estão sendo adotados pelos grandes plantadores, que 

estão utilizando máquinas modernas desenvolvidas especialmente para otimizar o 

tempo, evitando perda de combustível, reduzindo o trânsito de veículos sobre o solo, 

com conseqüente diminuição da compactação do solo (PIACENTE, 2006). 

 

Com a tecnologia atual de colheita mecanizada sem a queima da palha os solos 

também se conservam. Isto porque grandes quantidades de biomassa são deixadas 

no solo (10 - 15 t/ha.ano), reduzindo assim a necessidade de preparo, os impactos por 

chuva, perda de umidade e pela própria mobilização do solo (UNICAMP, 2005; 

BNDES, 2008). 

 

1.2.1.7. Uso de Fertilizantes, Agrotóxicos e Variedades Genéticas 
 

De acordo com PIACENTE (2006) uma nova realidade surgiu com a colheita 

mecanizada de cana crua. Esta prática deixa na área colhida um volume significativo 

de material orgânico, que acaba por transformar o ambiente de produção. Nesse caso, 

a escolha das variedades que brotam bem sob a palha é fundamental para uma 

produção sustentada e econômica. Os tratos culturais também estão sendo 

minimizados e cada vez menos se mexe com o solo. A adubação em superfície e 

sobre a linha de cana é realizada sem a incorporação do insumo, mantendo o solo 

estruturado. A presença da matéria orgânica, além de condicionar o solo e 

proporcionar maiores produtividades, ainda reduz o uso de agroquímicos. No geral, 

todas as variedades de cana respondem positivamente à adição de matéria orgânica, 

além do que algumas mais exigentes em fertilidade passam a ser viáveis em 

ambientes exauridos ou mesmo de menor nível nutricional.  

 

Conforme MACEDO et al. (2005), a preocupação com o impacto do uso de defensivos 

agrícolas está presente em várias instâncias da Agenda 21, que prevê ações 

específicas de controle. O uso de novas tecnologias baseadas em modificações 

genéticas de plantas é uma promessa para a redução de defensivos, mas leva a 

cuidados adicionais. Idealmente devem ser usados controles biológicos e, na medida 

do possível, técnicas da agricultura orgânica. A legislação brasileira, incluindo normas 
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e controles desde a produção até o uso e disposição dos materiais, cobre todas as 

áreas importantes.  

 

Segundo PIACENTE (2006), o consumo de pesticidas na cultura da cana no Brasil é 

inferior aos das lavouras de citros, milho, café e soja; o uso de inseticidas é baixo e o 

de fungicida é praticamente nulo. Entre as principais pragas da cana, os controles da 

broca e da cigarrinha são biológicos. Formigas, besouros e cupins são controlados 

quimicamente. Atualmente tem sido possível reduzir muito o uso de defensivos na 

cana com aplicações seletivas. 

 

 De acordo com MACEDO et al.(2005), na limitação da queima da cana, há incertezas 

quanto ao aumento futuro de predadores das partes aéreas da planta e, por isso, já 

estão sendo testados controles biológicos
 

específicos. Também é possível que o uso 

de variedades transgênicas possa introduzir resistência a insetos e reduzir ainda mais 

o uso de inseticidas. 

 

Os métodos de controle das ervas daninhas têm sido freqüentemente modificados em 

função de avanços tecnológicos. No Brasil, a cana utiliza mais herbicidas que o café e 

milho, e menos que a citricultura. Em relação à soja, a utilização é praticamente 

equivalente. Com a forte tendência para o aumento das áreas destinadas ao corte de 

cana crua, com as palhas deixadas no solo, estudos projetam uma redução na 

utilização de herbicidas na cana. No entanto, não parece ser possível eliminar 

totalmente os herbicidas nestes casos, como se esperava, visto que nesta nova 

situação está ocorrendo o surgimento de novas pragas, até então incomuns 

(MACEDO et. al., 2005, SMEETS et. al., 2008). 

 

Com relação ao processo de adubação do solo, no caso da cultura da cana no Brasil, 

uma característica importante é o reciclo integral dos resíduos para o campo. Com o 

aumento da produção de etanol tornou-se necessário dar destinação à vinhaça, e a 

solução encontrada foi o reciclo para a lavoura. Uma das vantagens da chamada 

fertirrigação é o aproveitamento do Potássio (K), da água e da matéria orgânica 

presentes na vinhaça, reduzindo os custos com correção do solo. A infraestrutura 

criada permitiu evoluir para a utilização das águas do processo industrial e das cinzas 

das caldeiras da mesma forma. E, também, foram desenvolvidos processos para a 

reciclagem da torta de filtro, aumentando a oferta de nutrientes no campo (MACEDO 

et. al., 2005, PIACENTE, 2006, SMEETS et. al., 2008).  
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O reciclo da vinhaça tem sido extensamente analisado, de modo a otimizar os 

benefícios e evitar problemas ambientais como: contaminação do lençol freático e  

salinização. Resultados de uma pesquisa, cobrindo mais de 30 anos de uso deste 

resíduo, apontaram as operações adequadas de armazenamento, transporte por 

canais e aplicações de vinhaça, na sua maioria já em prática. Do ponto de vista 

ambiental, a aplicação de resíduos provenientes da fabricação do açúcar e do álcool 

possibilita a redução da aplicação de produtos químicos anteriormente utilizados na 

adubação do canavial, além de evitar que estes resíduos da produção industrial sejam 

dispostos de forma incorreta nos corpos d‘água (MACEDO et. al., 2005; PIACENTE, 

2006). 

 

Segundo PIACENTE (2006), a cultura da cana-de-açúcar no Brasil tem um nível baixo 

de utilização de fertilizantes quando comparada a outras culturas, como o algodão, 

café ou laranja, e é equivalente à soja. Esta utilização também é baixa quando 

comparada a outros países produtores de cana, como a Austrália, onde o nível de 

adubação de cana planta e soca são, respectivamente, 30% e 54% maiores que no 

Brasil, especialmente na aplicação de nitrogênio, com doses de até 200 kg/ha. 

 

1.2.2. Aspectos Socioeconômicos do Setor 

 

1.2.2.1. Competição com Alimentos 

 

A expansão da produção de etanol no mundo vem provocando um amplo debate 

sobre suas consequências nas áreas de produção de alimentos, ameaçando a 

segurança alimentar. O centro das preocupações está na crescente concorrência 

pelos escassos solos agricultáveis que estão sendo tomados pelas grandes 

monoculturas para a exportação e biocombustíveis vis-à-vis seu aproveitamento pela 

agricultura familiar voltada para a produção de alimentos (BETTO, 2007). 

 

O tema vem gerando controvérsia em todo o mundo. Segundo documento preparado 

pela CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e Caribe) em Oficina Regional 

da FAO para a América Latina e Caribe em 2007, o desenvolvimento dos 

biocombustíveis apresenta tanto oportunidades quanto riscos, e suas implicações 

sobre o fornecimento de alimentos variarão em função do espaço e tempo, 

dependendo diretamente da rota tecnológica e das forças de mercado (CEPAL, 2007). 
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A matéria-prima para a produção de biocombustíveis e as políticas públicas de suporte 

à expansão da produção são fatores importantes que determinam a amplitude dos 

impactos sobre a segurança alimentar local e no mundo. 

 

Segundo SACHS (2007), o Brasil prova que os conflitos entre a produção de energia e 

a escassez de comida provocando gigantescos contingentes de famintos é um tanto 

demagógica. O autor ressalta que a fome é resultado não da falta de alimentos, mas 

da ausência de poder aquisitivo para sua compra. Seu principal argumento é de que 

as projeções atuais, equivocadamente, seguem um raciocínio de justaposição de 

cadeias produtivas, ignorando a possibilidade de produção em sistemas integrados e a 

evolução tecnológica (aumento da eficiência das plantas diminuindo a demanda por 

áreas).  

 

Olhando para os mercados de alimentos, não tem como negar que os preços das 

commodities agrícolas aumentaram violentamente durante os últimos anos. De acordo 

com Joachim Von Braun, diretor do International Food Policy Research Institute 

baseado nos Estados Unidos, pessoas pobres de forma geral usam em torno de 50 a 

70% da sua renda disponível para fins de compra de alimentos. Assim, a subida dos 

preços que afetou quase todo alimento básico e que deixou os preços de 2 a 4 vezes 

maiores, comparativamente com os preços do início do ano 2003, certamente diminui 

a disponibilidade de calorias para uma grande parte da população mais carente, 

provocando também mudanças na dieta para alimentações menos balanceadas. Em 

números, a quantidade de pessoas subalimentadas cresceu de 848 milhões para 923 

milhões, só entre os anos 2003 e 2005, causando sérios impactos sobre saúde 

humana dessa população. Em alguns casos, protestos contra aumentos de preços 

foram registrados, como no México onde o preço da tortilha, prato nacional que é feito 

a partir do milho, aumentou em torno de 60%, em 2007. A subida do preço foi 

lrelacionada por vários analistas ao crescimento da produção de etanol do milho nos 

Estados Unidos, e causou uma série de criticas ao programa americano de 

biocombustíveis.  

 

A grande produtividade e o menor custo de produção foram decisivos para que o 

Brasil escapasse, de certa forma, das criticas fortes contra a expansão dos 

biocombustíveis – o economista Donald Mitchell do Banco Mundial escreveu que a 

produção do etanol brasileiro a partir da cana-de-açúcar não contribui relevantemente 

para o crescimento dos preços de commodities agrícolas, pois ao mesmo tempo que a 
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demanda cresceu, a produção foi expandida, sem ter experimentado um grande 

incremento de área. 

 

No Brasil, o foco das discussões sobre os impactos da expansão dos biocombustíveis 

está no etanol da cana-de-açúcar e envolve dois pontos principais: (i) expansão 

baseada em monoculturas geradoras de desigualdades no campo, afetando 

diretamente o estilo de vida das populações campesinas e impedindo a manutenção 

da agricultura familiar para subsistência ou para a venda de excedentes; e (ii) 

dificuldade de manter as atividades produtivas de alimentos em longo prazo a preços 

remuneradores, aumentando o risco de desequilíbrio entre oferta e demanda de 

alimentos nas localidades próximas à área de produção e no Brasil (OBERLING, 

2008).  

 

Segundo ASSIS et. al. (2007), no Brasil a expansão da monocultura da cana, mesmo 

através dos arrendamentos de terras, desencadeia uma complexa alteração nos tipos 

de produção e na oferta de alimentos local. Dentre os principais aspectos, destaca-se 

que as vantagens econômicas do arrendamento para a produção de cana frente à 

agricultura de subsistência ou de poucos excedentes, tendem a transferir boa parte da 

produção local para a cana, que na maioria das vezes mostra-se mais rentável. Em 

consequência, a produção de alimentos para o abastecimento dos centros urbanos 

mais próximos poderá diminuir, aumentando a necessidade de importação de outras 

localidades.  

 

De acordo com OBERLING (2008) a segurança alimentar é um problema somente 

para as regiões próximas das áreas de produção de cana-de-açúcar, ou seja, é um 

problema local. Nesse sentido, uma das formas de captar o risco à segurança 

alimentar local é avaliar o comportamento da produção de alimentos de uma região e 

confrontar com a expansão da monocultura em análise. Os casos mais críticos serão 

os que possuem a combinação de queda na produção de lavouras temporárias 

(excluindo-se a soja e a cana-de-açúcar) e da produção da lavoura permanente 

combinada com a expansão da cana-de-açúcar. 

 

1.2.2.2. Posse da Terra 

 

Atualmente, a expansão da indústria canavieira, preponderantemente na região 

Centro-Sul vem acontecendo por intermédio de contratos de arrendamentos e 
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parcerias agrícolas. Segundo pesquisa de campo realizada por ASSIS (2007), neste 

início de século XXI a tendência de concentração de terras pela compra de grandes 

áreas vem sendo substituída pela prática de arrendamento. Por outro lado, PERES 

(2003) ressalta que a expansão também ocorre pelos Contratos de Parceria Agrícola. 

 

Em Contratos de Arrendamento, um proprietário pode ceder seu espaço para a 

produção agrícola de um terceiro, recebendo em troca uma remuneração fixa, por um 

período determinado, podendo renová-lo através de acordo entre as partes. Nessa 

modalidade, todos os riscos e lucros são assumidos apenas pelo arrendatário, da 

mesma forma que um aluguel. Já no Contrato de Parceria Agrícola (ou Terceirização) 

a principal diferença reside na forma de pagamento, que é feito com um percentual da 

produção e não em quantia fixa em dinheiro e o proprietário assume, com o parceiro, 

os riscos de uma safra pequena ou os lucros de uma safra bem sucedida. Nesta 

situação a empresa se compromete a fornecer mudas e assistência técnica, e o 

produtor a vender a cana para a usina. Nesta modalidade o produtor continua 

responsável pela terra. 

 

Durante algum tempo, a percepção era de que a prática de arrendamento era 

vinculada aos grandes proprietários que viviam da própria renda da terra. No entanto, 

em sua pesquisa PERES (2003) salienta que emerge a figura do ―pequeno proprietário 

rentista‖ no interior paulista. Isso ocorre em função dos altos custos de produção frente 

aos baixos preços da cana, a baixa oferta de crédito a custos viáveis e a não 

adaptação à contratação de mão-de-obra, em substituição a mão-de-obra familiar, que 

historicamente cuidava da lavoura desses pequenos produtores. A conjunção desses 

fatores tornou o arrendamento ou a venda da propriedade uma opção mais viável 

economicamente. No entanto, a ligação com a terra e a percepção de que a 

propriedade rural se constitui em uma reserva de capital comparada à poupança tende 

a desviar os produtores da venda para o arrendamento ou parceria agrícola. 

 

A escolha das usinas por qual modelo de produção de sua matéria-prima seguirá a 

racionalidade econômica e os indicadores poderão variar de local para local. Dentre 

esses aspectos pode-se citar: o preço das terras, o custo da cana comprada por 

fornecedores, a confiabilidade na entrega dos produtos e a complexidade das 

barreiras de saída, caso a operação não se mostre realmente lucrativa. Na região de 

Piracicaba, no estado de São Paulo, as usinas constataram que o fornecimento de 

cana nas terras terceirizadas possuía menor custo que em terras próprias. Nessa 
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região, os terceirizados são constituídos por ex-funcionários que cortavam, 

transportavam e carregavam a cana e, para manter os empregos, foram induzidos a 

adquirir pedaços de terra, onde eles trabalhariam como terceirizados. A viabilidade 

desse modelo está diretamente ligada ao tamanho dos terceirizados que devido ao 

seu pequeno porte, possuem menores encargos trabalhistas e impostos a serem 

recolhidos. Ressalta-se que ao mesmo tempo em que as usinas buscam transferir a 

produção para os fornecedores, a terceirização lhes dá o completo controle da 

produção (PERES, 2003). 

 

Apesar de aparentemente os arrendamentos causarem menos desigualdade visto que 

a renda ainda permanece para seus proprietários, tal estrutura pode levar a uma 

prática monopsônica por parte das usinas, manipulando os preços dos arrendamentos 

ou dos percentuais da renda com a cana nos Contratos de Parceria Agrícola podendo 

causar perda de renda dos pequenos proprietários. Além disso, a expansão de uma 

monocultura pode gerar pressões sobre os agricultores em seu entorno, podendo em 

última análise, induzir ao arrendamento de suas terras. Como conseqüência, antigos 

agricultores estão migrando para os centros urbanos, buscando complementar sua 

renda com empregos característicos dos centros urbanos. Isso é constatado por 

GONÇALVES (2005), que em sua pesquisa sobre o interior paulista cita: (...) no 

passado, a expansão da lavoura canavieira foi responsável pela quase completa 

desertificação rural dos municípios canavieiros. Ao tomar o lugar de outras culturas 

agrícolas, de pastagens, e outras atividades, a cana-de-açúcar acabou por expulsar 

quase toda a população rural para as áreas urbanas, levando os municípios 

canavieiros a elevados graus de urbanização. 

 

1.2.2.3. Emprego, Salários e Renda 

 

O setor de emprego e as condições de trabalho estão sendo considerados como 

criticos para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, um fato evidenciado pelas – 

às vezes – duras criticas que o setor vem recebendo durante as últimas décadas, seja 

por ONG, pela mídia, ou por cientistas (BIONDI et al., 2009; RODRIGUES & ORTIZ, 

2006; O GLOBO, 18 Março 2009). No entanto, essa critica acontece ao mesmo tempo 

em que melhorias foram alcançadas nas condições de trabalho e da renda, como pode 

ser vista na expansão do trabalho formal e outros direitos dos trabalhadores, incluindo 

acesso a serviços de saúde e programas de qualificação do trabalhador 

(GOLDEMBERG et al. 2008; UNICA, 2008). De qualquer forma, com a expansão do 
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cultivo previsto da cana-de-açúcar nas próximas décadas (LA ROVERE et al., 

2008a,b), uma analise mais profunda dos impactos dessa própria expansão sobre a 

geração de emprego e das condições de trabalho torna-se importante para determinar, 

em bases científicas, a sustentabilidade social da cana-de-açúcar.  

 

De acordo com ASSIS et. al. (2007), as fases que mais geram emprego na 

agroindústria canavieira são: produção de mudas, plantio, combate de formigas, 

operação de máquinas, colheita manual e retirada de sobras. Dentre todas elas, a que 

mais emprega mão-de-obra é a colheita manual, responsável por aproximadamente 

60% do contingente de trabalhadores. 

 

Segundo MACEDO et al. (2005) um estudo conduzido em meados dos anos 1980 na 

Universidade de São Paulo envolvendo quinze cidades nas três maiores áreas de 

produção de cana indicou em todos os casos o crescimento da população local, com 

reversão da migração para os grandes centros urbanos. Os impactos positivos 

(empregos, impostos resultando em melhor infra-estrutura) foram grandes no Centro-

Sul, mas relativamente menores em outras regiões. 

 

Em São Paulo, o trabalhador não especializado (cortadores de cana) recebia uma 

renda média US$ 140/mês. No contexto da economia brasileira na época, este valor 

estava acima do recebido por 86% dos trabalhadores na agricultura; 46% dos 

trabalhadores na indústria e 56% dos trabalhadores nos setores de serviços. A renda 

familiar, para estes trabalhadores (cortadores de cana) foi estimada em US$ 220/mês, 

média anual. Este valor era superior ao recebido por 50% das famílias brasileiras. Por 

outro lado, a sazonalidade levava a US$ 280/mês na safra, e a apenas US$ 160/mês 

na entressafra (MACEDO et al., 2005). 

 

Já segundo RODRIGUES & ORTIZ (2006) a produção média dos trabalhadores da 

região de Ribeirão Preto atinge hoje 12 t./dia, enquanto que nos anos 1980 era de 6 

t./dia. Apesar da exigência de produtividade ter dobrado em 20 anos, o piso salarial 

dos cortadores da cana foi reduzido praticamente à metade. De 2,5 salários mínimos, 

hoje um cortador de cana ganha, em média, R$ 620, ou 1,5 salários mínimos. Este 

valor não fica entre os mais baixos para os trabalhadores assalariados no meio rural, 

porém, a temporalidade dos postos de trabalho (no máximo 8 meses) exige que a 

renda mensal seja redistribuída para os demais meses do ano. 
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De acordo com MACEDO et al. (2005) no final da década de 1990 a situação foi bem 

avaliada em um estudo com base na matriz insumo-produto da economia brasileira 

(IBGE, 1997). Isto permitiu avaliar, além de empregos diretos e indiretos, os empregos 

induzidos. Os resultados foram: 654 mil empregos diretos, 937 mil empregos indiretos 

e 1,8 milhões de empregos induzidos. Nota-se que, embora a produção de cana (e 

produtos finais) tivesse aumentado muito na década, o número de empregos diretos 

diminuiu (como era esperado, em função da maior concentração na região Centro-Sul 

e do avanço da mecanização e automação); muitos trabalhos foram terceirizados, 

aumentando significativamente a proporção de empregos indiretos. As diferenças 

regionais continuam a influir nos empregos do setor: embora a região Norte-Nordeste 

tenha apenas 18,6% da produção, utiliza 44,3% da mão-de-obra (ou seja, 3,5 vezes 

mais mão-de-obra por unidade de produto). A diferença resultante na qualidade dos 

empregos fica evidente na distribuição do nível de escolaridade dos trabalhadores 

(empregos diretos) no setor (MACEDO et al., 2005). 

 

Quando se analisam as principais regiões produtoras separadamente, o perfil dos 

trabalhadores se altera de forma importante. Nota-se que na região Norte-Nordeste, 

na cultura da cana-de-açúcar, 39% dos trabalhadores são analfabetos, e 45,8% têm 

quatro anos de estudo incompletos, perfazendo 84,8% dos trabalhadores; na produção 

de açúcar a baixa escolaridade também se verifica, sendo que 33,9% são analfabetos 

e 42% têm quatro anos de estudo incompletos (75,9% do total); na produção do álcool 

a situação é melhor, mas ainda prevalece o baixo nível de escolaridade: 14,7% de 

analfabetos e 55,2% com quatro anos de estudo incompletos (MACEDO et al., 2005). 

 

Por sua vez a região Centro-Sul apresenta indicadores de educação melhores: na 

cultura de cana-de-açúcar 4,6% são analfabetos e a proporção de trabalhadores com 

4 anos de estudo incompletos é de 38,1% (juntos respondendo por 42,7% dos 

trabalhadores); na produção de açúcar 2,9% são analfabetos e 27,8% têm 4 anos de 

estudo incompletos e na produção de álcool 5,4% são analfabetos e 24,7% têm 4 anos 

de estudo incompletos (MACEDO et al., 2005). 

 

Na tabela 03 consta o levantamento que corresponde somente aos empregos gerados 

formalmente. Dessa forma, os números apresentados devem estar subdimensionados 

visto que o mercado informal geralmente possui remuneração menor. Segundo 

estimativas do próprio MORAES (2005), em 2003 o mercado formal do setor no Brasil 

era responsável por 68% dos empregos. As diferenças entre as regiões ocorrem 
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também no tamanho do mercado informal. Na região Centro-Sul, os empregos formais 

correspondem a 82,8%, e em SP, 88,4%. Quando se compara com a região Norte-

Nordeste, verifica-se que apesar da menor produção, o número de trabalhadores 

empregados na informalidade é bem maior, em termos percentuais e absolutos. 

 

Tabela 3 - Relação de Trabalhos Formais no Setor Sucroalcooleiro 

                                                      

1993 

                                                        

2002 

Total de Empregos Formais Total de Empregos Formais 

Brasil 674.630 53,6% 448.883 68,8% 

N-NE 352.905 42,3% 261.283 58,9% 

C-S 321.725 66,0% 187.600 82,8% 

SP 149.360 80,4% 124.534 88,4% 

Fonte: MORAES (2005) apud OBERLING (2008) 

No entanto, de acordo com GOLDEMBERG et. al. (2008) quando comparado com o 

grau de formalidade da economia brasileira, a agricultura da cana-de-açúcar mostra 

um grau bem maior de formalização: 72.9% em média comparado com 40%. 

 

1.2.2.4. Condições de Trabalho, Direitos Trabalhistas e Trabalho Infantil 
 

A reestruturação produtiva do setor tem alterado de forma significativa a realidade dos 

trabalhadores e suas condições de trabalho. Com uma dinâmica das relações 

trabalhistas marcada pela sazonalidade e frágeis direitos trabalhistas, práticas 

predatórias no uso da mão-de-obra (trabalho infantil, indícios de trabalho escravo, 

sistema de remuneração com pouca transparência, rotinas insalubres, etc.) emergem 

em algumas unidades produtoras (SCOPINHO, 2000). 

 

Segundo análise realizada por PERES (1991, apud OBERLING, 2008) em Piracicaba, 

na década de 80, em geral os trabalhadores da agroindústria canavieira possuíam 

condições de moradia e trabalho insatisfatórias. A jornada de trabalho era de 12 horas 

diárias, havia baixa remuneração (90% ganhavam menos de três salários mínimos), 

grande parte não possuía carteira assinada e as condições de trabalho eram 
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consideradas insalubres. Da mesma forma, ao final da década de 90, outros estudos 

indicaram que a situação dos trabalhadores do setor tinha se mantido inapropriada. 

 

Em algumas regiões ainda é grande a precariedade das relações de trabalho no setor. 

Em 1993, 25% dos cortadores de cana de Pernambuco tinha entre 7 e 17 anos de 

idade. Desse montante, 42,2% não recebiam salários e 89,7% não eram registrados 

legalmente. Muitas vezes estas crianças são integradas ao trabalho pelos próprios 

pais, como forma de incrementar os níveis de produção e alcançar as elevadas cotas 

de produção definidas para cada trabalhador remunerado no corte de cana 

(RODRIGUES & ORTIZ, 2006). 

 

Nos últimos anos a fiscalização sobre as condições de trabalho no setor 

sucroalcooleiro foi intensificada. O governo brasileiro assinou as recomendações nº. 

182, 138 e 146 da OIT – Organização Internacional do Trabalho –, que proíbe as 

formas mais precárias de trabalho infantil e define a idade mínima de 18 anos para 

inserção em atividades penosas. De fato, observa-se uma queda do trabalho infantil 

na última década (RODRIGUES & ORTIZ, 2006). 

 

É necessário, no entanto, constatar que as melhorias mais significativas acontecem na 

região Centro-Sul, mais precisamente no estado de São Paulo, mas problemas sérios 

persistem (BIONDI et al., 2009). Entre 2003 e 2008, o Ministério de Trabalho e 

Emprego (MTE), achou 26.890 trabalhadores em condições degradantes 

(considerados como condições de escravidão), dos quais 30% pertenceram no setor 

sucroalcooleiro. Para compensar salários baixos, muitas vezes cortadores tentar 

maximizar seu rendimento diário com longas horas de trabalho, mesmo sob condições 

inadequadas (MARTINELLI & FILOSO, 2008).  

 

O setor continua registrando flagrantes de trabalho escravo, não apenas no Nordeste, 

onde se localizam os engenhos mais antigos do país, mas também nas modernas 

áreas de produção do estado de São Paulo. Alguns estudos demonstram que a 

introdução de inovações tecnológicas – em particular da colheita mecanizada – nem 

sempre acabam com as condições insalubres e penosas a que são submetidos os 

trabalhadores da cana, nem tampouco reduzindo o número de queimadas nos 

canaviais: encontram-se casos de manutenção da prática da queima dos campos de 

cana antes da colheita mecanizada, aparentemente porque as colheitadeiras mais 
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antigas e menos potentes têm nestas condições seu rendimento aumentado em até 

30% (RODRIGUES & ORTIZ, 2006). 

 

Denúncias sobre essas condições de trabalho inadequadas continuam freqüentes e 

amplamente divulgadas pela mídia, piorando a imagem do setor, mesmo sendo casos 

não representativos. Além de trabalho infantil (BIONDI et al., 2009), dezessete mortes 

foram registradas somente em São Paulo entre 2004 e 2007 (GOLDEMBERG et al, 

2008), provavelmente devido ao excesso da carga de trabalho e às condições 

degradantes (MARTINELLI & FILOSO, 2008). Por outro lado, a alegação do setor é de 

que não foi feita, em nenhum dos casos, uma ligação oficial e direta com a atividade 

do cortador (UNICA, 2008).  

 

Tanto as condições precárias de trabalho no corte manual como as implicações 

ambientais e à saúde humana do uso da prática de queimadas prévia ao corte da cana 

têm impulsionado o debate em favor da adoção da prática de corte mecanizado para a 

modernização do setor. 

 

Figura 6 - Colheita Manual da Cana-de-açúcar 

  

Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br, acesso em 10/11/2009 

 

A substituição da mão de obra pela mecanização da colheita, que é a melhor 

tecnologia disponível e que vem sendo introduzida em muitas regiões produtoras onde 

a topografia permite (declives menores de 12 graus), além de acabar com os 

problemas de saúde devido à queima da cana, provavelmente vai melhorar as 

condições de trabalho em função da demanda por mão-de-obra mais qualificada, com 
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salários mais altos. Em compensação, esse movimento poderá causar a demissão de 

milhares de trabalhadores pouco qualificados (SMEETS et al., 2008; GOLDEMBERG 

et al., 2008). Nesse contexto, é estimada uma queda dos trabalhos indiretos (ligado ao 

setor sucroalcooleiro) e aumento nos induzidos, por exemplo, o aumento da massa 

salarial dos trabalhadores faria crescer a produção de outros serviços (GUILHOTO et 

al., 2004). De forma rudimentar, estima-se que uma máquina substitua em torno de 80 

a 100 trabalhadores no campo (SMEETS et al, 2008), que seria muito relevante para o 

impacto liquido no número de empregos devido à mecanização.  

 

Figura 7 - Colheita Mecânica da Cana 

 

Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br, acesso em 10/11/2009 

 

A proibição gradativa da queima de cana no Brasil foi prevista inicialmente em decreto-

lei do governo do Estado de São Paulo de 16/04/97. Atualmente a legislação sobre o 

assunto é constituída pelo Decreto do Governo Federal n.º2.661 de 08/07/98 e a lei nº 

11.241/02 do estado de SP, que estabelece um cronograma para a eliminação da 

queima e determina áreas de proibição como faixas de proteção nas proximidades de 

perímetros urbanos, rodovias, ferrovias, aeroportos, reservas florestais e unidades de 

conservação, entre outros. Para atender à legislação, a mecanização da colheita deve 

atingir, nos próximos nove anos (2018), 100% de área cultivada em solos com 

declividade compatível com esta prática. Nas áreas cultivadas em solos com maior 

declividade, o decreto federal não proíbe a queima, uma vez que estas áreas não 
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permitem a mecanização no corte e o custo da colheita manual de cana sem queimar 

reduziria sua competitividade (MACEDO et. al., 2005). 

 

Evidentemente, após a promulgação da lei, o corte mecânico, que já vinha em um 

crescimento considerável, teve uma explosão. De acordo com VEIGA FILHO (2002, 

apud GONÇALVES, 2005), enquanto entre as safras de 1988/89 e 1997/98 em SP 

houve um crescimento da colheita mecanizada da ordem de 6% ao ano (saindo de 

8%, 172 mil ha, para 18% da área total das safras), já na safra após a lei das 

queimadas, 1999/00, a área colhida por máquinas foi de 29% (426 mil ha), ou seja, um 

crescimento de 57%. 

 

De acordo com MORAES (2004) apud OBERLING (2008), a colheita mecanizada na 

região Centro-Sul atingiu 35% da área mecanizada e em São Paulo, 38%, e em 

ambos com uma tendência de crescimento desse percentual (Figura 08). No entanto, 

do total mecanizado em 2004, a região centro-sul possuía 57% de colheita em cana 

crua, e São Paulo atingiu 65%. 

 

Figura 8 - Evolução da Colheita Mecanizada no Centro-Sul 

 

Fonte: MORAES (2005) apud OBERLING (2008) 

A ameaça de desemprego conduz à aceitação de condições precárias de trabalho. O 

clima de insegurança pela incerteza da manutenção do posto de trabalho 

freqüentemente é utilizado para forçar o trabalhador a aceitar a não regulamentação 

da jornada de trabalho, a falta ou inadequação de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), a alimentação de má qualidade e insuficiente, o transporte inseguro e sujeito a 

acidentes e a possibilidade de redução da expectativa de vida pela grande exposição 
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à fuligem e pó, ao o risco de intoxicação por agrotóxicos e de desenvolvimento de 

doenças oriundas de atividades pesadas e repetitivas (RODRIGUES & ORTIZ, 2006). 

Outro problema é a alta migração de trabalhadores brasileiros para os grandes centros 

de produção de cana, em particular São Paulo, para trabalhar na colheita: dos 189.000 

trabalhadores no estado, 40% são cortadores migrantes (UNICA, 2008). O grande 

problema social é a própria migração dos trabalhadores, que deixam suas famílias 

geralmente por seis a oito meses (MARTINELLI & FILOSO, 2008).  

Em geral, problemas persistem na produção da cana, mas a análise da literatura 

mostra que importantes diferenças regionais podem ser observadas. São Paulo e a 

região Centro-Sul, de uma forma geral, estão mais avançados na mecanização e na 

melhoria das condições de trabalho, enquanto o Nordeste é apontado como uma 

região com mais problemas (LIMA/COPPE/UFRJ, 2009).  

 

1.3. Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE) para a produção de 

etanol e açúcar no Brasil 

 

Como consta na introdução, foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE), em 

conjunto com a EMBRAPA, o INPE, a UNICAMP, a CONAB, entre outros. O ZAE 

prevê áreas de expansão da cana e além de boas práticas visando a sustentabilidade 

do etanol. 

 

 O governo federal regulamentou o ZAE no Brasil através do Decreto no 6961 de 17 de 

setembro de 2009. Segundo o próprio documento o objetivo geral do zoneamento para 

a produção de etanol e açúcar é fornecer subsídios técnicos para formulação de 

políticas públicas visando à expansão e produção sustentável de cana-de-açúcar no 

território brasileiro. No momento em que o decreto é regulamentado, tudo aquilo que 

está no ZAE passa a ser base para obtenção de financiamentos e desenvolvimento de 

políticas públicas. Logo este pode ser considerado um importante instrumento em 

busca da sustentabilidade do etanol de cana-de-açúcar. 

 

Outro ponto importante é o projeto de lei no 6077/09 que tramita pelo congresso, que 

dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar 

e etanol, e estabelece diretrizes para implementação do zoneamento agroecológico 

nacional da cana-de-açúcar, além de outras providências. Cabe mencionar que no 
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momento que este projeto é aprovado e vira lei, tudo que nele consta torna-se 

obrigatório. Desta forma tem-se uma solução normativa e legal para se promover a 

sustentabilidade do etanol brasileiro.  

 

1.3.1. O Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE) 

 

O ZAE foi desenvolvido utilizando-se técnicas de processamento digital, onde se 

obteve uma avaliação do potencial das terras para a produção da cultura da cana-de-

açúcar em regime de sequeiro (sem irrigação plena) tendo como base as 

características físicas, químicas e mineralógicas expressos espacialmente em 

levantamentos de solos e em estudos sobre risco climático, relacionados aos 

requerimentos da cultura (MAPA, 2009). 

 

Os principais indicadores considerados na elaboração do ZAE foram a vulnerabilidade 

das terras, o risco climático, o potencial de produção agrícola sustentável e a 

legislação ambiental vigente. 

 

Segundo o documento (MAPA, 2009), algumas áreas foram determinadas como não 

propícias à expansão da cana, logo foram excluídas do zoneamento (denominadas 

―áreas de exclusão”). São elas: 

 

 As terras com declividade superior a 12%, observando-se a premissa da 

colheita mecânica e sem queima para as áreas de expansão;  

 As áreas com cobertura vegetal nativa;  

 Os biomas Amazônia e Pantanal;  

 As áreas de proteção ambiental;  

 As terras indígenas;  

 Remanescentes florestais; 

 Dunas;  

 Mangues;  

 Escarpas e afloramentos de rocha;  

 Reflorestamentos e áreas urbanas e de mineração.  

 

Nos Estados da Região Centro-Sul (GO, MG, MT MS, PR e SP), também não 

participaram do ZAE as áreas atualmente cultivadas com cana-de-açúcar no ano safra 

2007/2008. 
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Ainda segundo o documento, as áreas indicadas para a expansão pelo ZAE 

compreendem aquelas atualmente em produção agrícola intensiva, produção agrícola 

semi-intensiva, lavouras especiais (perenes, anuais) e pastagens. Estas foram 

classificadas em três classes de potencial (alto, médio e baixo) discriminadas ainda 

por tipo de uso atual predominante (Ag – Agropecuária, Ac – Agricultura e Ap – 

Pastagem) com base no mapeamento dos remanescentes florestais em 2002, 

realizado pelo Probio-MMA. Segundo MAPA (2009) os estudos foram realizados por 

Estado da Federação não abrangidos totalmente pelo bioma Amazônia.  

 

As estimativas obtidas demonstram que o país dispõe de cerca de 64,7 milhões de ha 

de áreas aptas à expansão do cultivo com cana-de-açúcar, sendo que destes 19,3 

milhões de ha foram considerados com alto potencial produtivo, 41,2 milhões de ha 

como médio e 4,3 milhões como de baixo potencial para o cultivo. As áreas aptas à 

expansão cultivadas com pastagens, em 2002, representam cerca de 37,2 milhões de 

ha (MAPA, 2009).  

 

O ZAE Cana surgiu da necessidade estratégica de se avaliar, indicar e espacializar o 

potencial das terras para a expansão da produção da cultura da cana-de-açúcar em 

regime de sequeiro (sem irrigação plena) para a produção de etanol e açúcar como 

base para o planejamento do uso sustentável das terras, em harmonia com a 

biodiversidade. A partir dessa demanda foi traçada a diretriz básica da pesquisa (o 

objetivo geral) e as tarefas necessárias para cumprir essa diretriz (objetivos 

específicos). 

 

O objetivo geral do ZAE Cana, como já dito, é o de fornecer subsídios técnicos para 

formulação de políticas públicas visando ao ordenamento da expansão e a produção 

sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro.  

 

Os objetivos específicos se dividem em: 

 Oferecer alternativas econômicas sustentáveis aos produtores rurais;  

 Disponibilizar base de dados espaciais para o planejamento do cultivo 

sustentável das terras com cana-de-açúcar em harmonia com a biodiversidade 

e a legislação vigente;  

 Fornecer subsídios para o planejamento de futuros pólos de desenvolvimento 

no espaço rural;  



51 

 

 Alinhar o estudo com as políticas governamentais sobre energia;  

 Indicar e espacializar áreas aptas à expansão do cultivo de cana-de-açúcar em 

regime de sequeiro (sem irrigação plena);  

 Fornecer as bases técnicas para a implementação e controle das políticas 

públicas associadas.  

 

Diretrizes Gerais do Estudo 

 

O estudo seguiu as seguintes diretrizes que permitirão a expansão da produção: 

 Indicação de áreas com potencial agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar 

sem restrições ambientais;  

 Exclusão de áreas com vegetação original e indicação de áreas atualmente sob 

uso antrópico;  

 Exclusão de áreas para cultivo nos biomas Amazônia, Pantanal e na Bacia do 

Alto Paraguai;  

 Diminuição da competição direta com áreas de produção de alimentos;  

 Diminuição da competição com áreas de produção de alimentos;  

 Indicação de áreas com potencial agrícola (solo e clima) para o cultivo da cana-

de-açúcar em terras com declividade inferior a 12%, propiciando produção 

ambientalmente adequada com colheita mecânica;  

 Indicação das unidades industriais já instaladas, onde a produção de cana para 

seu suprimento e a expansão programada não são objeto deste zoneamento.  

 

O ZAE coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 

parceria com o Ministério do Meio Ambiente é instrumento para a tomada de decisões 

no nível federal e estadual, e implantação de políticas públicas voltadas para o 

ordenamento da expansão do cultivo da cana-de-açúcar para fins industriais. 

 

No entanto, vários segmentos da sociedade podem ser apontados como potenciais 

beneficiados nos resultados deste estudo: instituições de pesquisa, ensino e 

tecnológicas, públicas ou privadas, relacionadas ao meio ambiente e a agricultura; 

organizações não governamentais; órgãos de planejamento e desenvolvimento 

públicos das esferas federais, estaduais e municipais; assessorias parlamentares, 

Ministério Público, organizações internacionais, entre outros. 
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O documento também aborda quais serão os impactos positivos esperados do ZAE. A 

implementação do projeto deseja promover, de forma diferenciada, benefícios 

relevantes nos Estados, tais como:  

 

Benefícios Ambientais 

 Ordenamento da produção evitando expansão em área com cobertura vegetal 

nativa;  

 Produção de biocombustíveis de forma sustentável e ecologicamente limpa;  

 Co-geração de energia elétrica diminuindo a dependência de combustíveis 

fósseis e gerando créditos de carbono;  

 Conservação do solo e da água, através de técnicas conservacionistas 

diminuindo a erosão dos solos cultivados.  

 Diminuição da emissão de gases de efeito estufa pela substituição progressiva 

da queimada pela colheita mecânica.  

 

Benefícios Econômicos e Sociais 

 A produção da cana-de-açúcar para etanol permitirá o emprego de energias 

limpas com o aproveitamento de créditos de carbono e outros mecanismos 

nacionais e internacionais que permitam atrair investimentos nas regiões 

destes empreendimentos;  

 Aumento da ocupação permanente da mão-de-obra local, com a substituição 

da colheita manual pela mecânica;  

 Geração de renda ao longo do ano durante o ciclo da cultura (estabilidade 

econômica e otimização do uso da mão-de-obra);  

 Organização dos fornecedores de cana em cooperativas visando a colheita 

mecânica;  

 Indução tecnológica na produção e colheita de cana-de-açúcar;  

 Qualificação dos trabalhadores do setor face à tecnificação progressiva do 

cultivo, significando investimentos públicos e privados em educação e 

treinamentos especializados;  

 Investimentos em complexos agroindustriais demandando ainda outros 

investimentos em infraestrutura local como logística, transporte, energia e 

suporte técnico.  

 

Na Figura 09, observa-se, o mapa do ZAE com as áreas aptas à expansão da cana-

de-açúcar. 
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Figura 9 - Mapa do Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar 

 

Fonte: MAPA (2009) 

1.3.2 - O Projeto de Lei no 6077/09 
 

O governo, com o intuito de estabelecer legalidade sobre o ZAE da cana, propôs o 

Projeto de Lei que está em tramitação no congresso.  Este projeto estabelece 

diretrizes sobre o plantio de cana-de-açúcar no Brasil, delimita áreas e a forma de 

expansão.  

Conforme pode-se observar na tabela 04, algumas medidas são muito significativas 

como a proibição de queimadas, e a expansão sobre área com declividade inferior a 
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12% como estimulo à colheita mecanizada para gradualmente acabar com a colheita 

manual. É importante destacar também o quesito penalidades, pois no Art. 8º estão 

bem definidas as sanções administrativas pelo não cumprimento das exigências 

previstas no PL. Desta forma o ZAE deixa de ser simplesmente um instrumento de 

apoio a políticas públicas, para ser um intrumento legal e normativo, conforme já 

mencionado neste estudo. 

 

Tabela 4 - Projeto de Lei no 6077/09 

 

SUBCHEFIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES 

 PROJETO DE LEI 

  

   

                        O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

                        Art. 1
o
  Esta Lei dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, 

etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar, e estabelece diretrizes para o zoneamento 
agroecológico nacional da cana-de-açúcar. 

                        Parágrafo único.  As medidas previstas nesta Lei não se aplicam a outros produtos advindos da cana-
de-açúcar, tais como cachaça, rapadura, ração animal e açúcar mascavo. 

                        Art. 2
o
  A expansão sustentável da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, etanol e demais 

biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar observará as seguintes diretrizes: 

                        I - a proteção do meio ambiente, a conservação da biodiversidade e a utilização racional dos recursos 
naturais; 

                        II - o respeito à função social da propriedade; 

                        III - a promoção do desenvolvimento e a valorização da cana-de-açúcar como recurso energético;  

                        

 IV - o respeito à segurança alimentar e à nutrição adequada como direitos fundamentais do ser humano; e 

                        V - a ocupação prioritária de áreas degradadas ou de pastagens. 

                        Art. 3
o
  Fica vedada, a partir da vigência desta Lei, para fins de produção de açúcar, etanol e demais 

biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar: 

                        I - a expansão do plantio de cana-de-açúcar nos biomas Amazônia e Pantanal e na Bacia do Alto 
Paraguai;  

                        II - a supressão, em todo o território nacional, de vegetação nativa para a expansão do plantio de cana-
de-açúcar; e 

                        III - o plantio de cana-de-açúcar em áreas que tenham sido objeto de autorização de supressão de 
vegetação nativa concedida a partir da vigência desta Lei para o desenvolvimento de outras atividades ou plantio de 
outras culturas.  

  

Dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar 
destinada à produção de açúcar, etanol e demais 
biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar, estabelece 
diretrizes para o zoneamento agroecológico nacional da 
cana-de-açúcar, e dá outras providências. 
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                        § 1
o
  Para os efeitos do inciso II, os órgãos ambientais competentes deverão exigir declaração do 

interessado de que a área onde a vegetação será suprimida não será destinada ao cultivo de cana-de-açúcar para a 
produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar. 

                        § 2
o
  As vedações previstas neste artigo não se aplicam à expansão do plantio da cana-de-açúcar para 

suprimento da demanda decorrente: 

                        I - da instalação e operação de unidades industriais que possuam licença ambiental regularmente 
concedida até 17 de setembro de 2009; e 

                        II - da ampliação das unidades em funcionamento, caso o pedido de licenciamento ambiental da 
ampliação tenha sido protocolado até a data referida no inciso I. 

                        Art. 4
o
  Fica vedada a utilização de fogo, nas áreas mecanizáveis, como método despalhador e 

facilitador do corte de cana-de-açúcar de acordo com o cronograma previsto no Anexo, ressalvadas as legislações 
estaduais ou municipais mais restritivas. 

                        § 1
o
  Para os fins do disposto no caput, consideram-se mecanizáveis aquelas áreas acima de cento e 

cinquenta hectares com declividade igual ou inferior a doze por cento em solo com estruturas que permitam a adoção 
de técnicas usuais de mecanização da atividade do corte da cana-de-açúcar. 

                        § 2
o
  A existência de áreas com estruturas de solo que impossibilitem a mecanização do corte da cana-

de-açúcar deverá ser comprovada pelo interessado, mediante laudo técnico que delimite as referidas áreas, o qual 
deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente. 

                        Art. 5
o
  O zoneamento agroecológico nacional referido no art. 1

o
 compreenderá, no mínimo, a 

delimitação de:  

                        I - áreas com potencial agrícola para o cultivo da cana-de-açúcar sem restrições ambientais e sob uso 
antrópico; 

                        II - áreas com potencial edafoclimático para o cultivo da cana-de-açúcar com colheita mecânica, cujas 
terras apresentem declividade inferior a doze por cento, propiciando produção ambientalmente adequada; 

                        III - áreas ocupadas com cultivos destinados à alimentação humana;  

                        IV - áreas ocupadas com pecuária;  

                        V - áreas territoriais consignadas nos mapas com cobertura de vegetação nativa dos biomas 
brasileiros, bem como de áreas de quilombos, terras indígenas e unidades de conservação; e 

                        VI - áreas com potencial agrícola para o cultivo sem irrigação plena. 

                        § 1
o
  O objetivo do zoneamento de que trata este artigo é ordenar, de maneira racional e sustentável, a 

ocupação territorial da cana-de-açúcar para fins de produção de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados 
da cana-de-açúcar, em observância às diretrizes do art. 2

o
. 

                        § 2
o
  Os dados e especificações das áreas compreendidas no zoneamento a que se refere o caput 

serão dispostos em ato do Poder Executivo. 

                        Art. 6
o
  Além das exigências previstas na legislação específica, no caso das áreas constantes do inciso 

III do art. 5
o
, o requerimento de licenciamento para novas unidades industriais de produção de açúcar, etanol e demais 

biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar ou ampliação das existentes deverá ser instruído com certidão do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que não haverá riscos à segurança alimentar. 

                        § 1
o
  Fica vedado o licenciamento ambiental de unidades industriais para a produção de açúcar, etanol 

e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar nas áreas especificadas no inciso III do art. 5
o
, no caso de 

não apresentação da certidão a que se refere o caput. 

                        § 2
o
  As unidades industriais a que se referem os incisos I e II do § 2

o
 do art. 3

o
 ficam dispensadas de 

apresentar a certidão de que trata o caput. 
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                        Art. 7
o
  Ficam as unidades produtoras de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-

de-açúcar obrigadas a requerer e efetuar, na forma do regulamento, registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, assim como enviar sistematicamente informações sobre processamento de matéria-prima, produção, 
comercialização, exportação e estocagem. 

                        § 1
o
  O registro a que se refere o caput deverá conter, entre outras informações, capacidade diária de 

processamento de matéria-prima e de produção de açúcar, biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar e energia 
elétrica, assim como capacidade de estocagem de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-
açúcar. 

                        § 2
o
  Para a concessão do registro de que trata o caput, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento deverá observar as diretrizes previstas no art. 2
o
. 

                        § 3
o
  As informações de que trata o caput somente poderão ser divulgadas de forma agregada, por 

Estado, região de produção ou o total nacional, excluídas desta restrição as informações requeridas por órgãos e 
entidades do Poder Público, que deverão manter o tratamento de confidencialidade às informações recebidas.  

                        § 4
o
  As unidades produtoras de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar 

ficam sujeitas à fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para fins de verificação da 
autenticidade das informações fornecidas e inspeção e certificação das instalações físicas e dos produtos mantidos 
em estoque. 

                        § 5
o
  A unidade produtora que não enviar as informações a que se refere o caput poderá ter seu 

registro suspenso, conforme disposto em regulamento. 

                        § 6
o
  As unidades produtoras de açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar 

já em funcionamento deverão requerer o registro previsto no caput, no prazo de um ano, a contar da vigência desta 
Lei. 

                        Art. 8
o
  Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, o descumprimento ao disposto nesta 

Lei acarretará a imposição, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, das seguintes 
sanções administrativas: 

                        I - multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 

                        II - interdição temporária ou definitiva de obra ou atividade;  

                        III - perdimento de produtos e subprodutos; 

                        IV - apreensão definitiva de instrumentos, equipamentos e veículos utilizados na infração;  

                        V - suspensão ou cancelamento de registro, licença ou autorização; e 

                        VI - suspensão ou perda de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crédito.  

                        § 1
o
  Se o infrator cometer duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a 

elas cominadas. 

                        § 2
o
  A multa terá por base hectare ou fração, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de 

acordo com o objeto envolvido no cometimento da infração. 

                        § 3
o
  Independentemente das penalidades de que trata o caput, a autoridade competente poderá 

adotar medidas cautelares de embargo total ou parcial de estabelecimento ou propriedade e apreensão de produtos, 
subprodutos, instrumentos, equipamentos e veículos utilizados na infração. 

                        § 4
o
  A Lei n

o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, aplica-se subsidiariamente às infrações ambientais 

decorrentes do descumprimento do previsto nos arts. 3
o
 e 4

o
. 

                        Art. 9
o
  O Conselho Monetário Nacional, para o atendimento do disposto nesta Lei, estabelecerá as 

condições, critérios e vedações para a concessão de crédito rural e agroindustrial à produção e industrialização de 
cana-de-açúcar, açúcar, etanol e demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar. 

                        Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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A N E X O 

CRONOGRAMA DE ELIMINAÇÃO DAS QUEIMADAS NAS ÁREAS COM 
CULTIVO DE CANA-DE AÇUCAR PASSÍVEIS DE MECANIZAÇÃO 

Ano Percentagem de Eliminação da Queima 

2012 20% da área colhida 

2014 40% da área colhida 

2017 100% da área colhida 

 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg764-090917.htm 

 
1.4. Considerações sobre o Capítulo 
 

O que se observada é que os problemas relacionados aos impactos da produção de 

álcool são ainda muitos no Brasil. A expansão da produção de biocombustíveis 

provocou nos últimos anos uma série de pressões sobre florestas tropicais e terras 

agrícolas.  

 

No Brasil, áreas de cerrado vêm sendo utilizadas para aumentar a produção da cana 

de açúcar e da soja, destaques nacional na produção de biodiesel, essas commodities 

são acusadas de promover, indiretamente, o desmatamento na floresta amazônica, ao 

expulsar a criação de gado para essa região. De modo geral, esses processos causam 

perda de biodiversidade, um impacto muitas vezes reforçado pela plantação 

predominante de monoculturas, e assim afetam a própria função dos ecossistemas 

como, por exemplo, na reciclagem de resíduos orgânicos. 

 

Além disso, outros problemas ambientais persistem como a queima da cana antes da 

colheita, que aumenta a poluição do ar com a emissão de grande quantidade de 

material particulado e afeta a saúde principalmente de crianças e idosos. Também 

alguns pesticidas usados na fase agrícola são nocivos e podem causar impactos 

ambientais. Por outro lado, a destinação final do vinhoto, resíduo da destilação que 

antigamente causava sérios problemas de poluição nos corpos d‘água por ser lançado 

diretamente nos rios, foi equacionada com seu retorno ao solo como biofertilizante 

(MACEDO et. al., 2005; PIACENTE, 2006; LA ROVERE & OBERMAIER, 2009).  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg764-090917.htm
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Porém, ainda persistem grandes problemas sociais na produção da cana-de-açúcar. 

Cada ano milhares de trabalhadores brasileiros migram para os grandes centros de 

produção de cana, em particular São Paulo, para trabalhar na colheita, cujo valor pago 

pelo serviço é muito superior ao que eles ganham em sua terra natal. No entanto, as 

condições de trabalho muitas vezes são árduas. Além disso, existem casos isolados 

de trabalho quase escravo, assim como mortes de trabalhadores devido à excessiva 

carga de trabalho. Outro grande problema social é a própria migração dos 

trabalhadores, que deixam suas famílias por meses. A substituição da mão de obra 

pela mecanização da colheita, que é a melhor tecnologia disponível e que vem sendo 

introduzida em muitas regiões produtoras, além de acabar com os problemas de 

saúde devido à queima da cana, que não será mais necessária, deve melhorar as 

condições de trabalho, mas também causar a demissão de milhares de trabalhadores 

pouco qualificados (MACEDO et. al, 2005; OBERLING, 2008; SMEETS et al., 2008; 

LA ROVERE & OBERMAIER, 2009).  

 

1.4.1. O ZAE é Eficaz? 

 

Como resposta a todas as questões o governo procurou com o ZAE solucionar a maior 

parte dos problemas e pressões da produção do etanol. Este ZAE é diferente dos 

zoneamentos já desenvolvidos anteriormente no Brasil, pois além de delimitar as 

áreas de expansão, também estabelece diretrizes básicas para a expansão que 

podem ser legalizadas e se tornarem obrigatórias a partir da aprovação do PL no 6077 

de 2009. Para avançar nesta discussão será adotada a hipótese da aprovação deste 

PL. 

 

Na discussão das fragilidades do ZAE é interessante relembrar um pouco o Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool) e rever alguns dos marcos regulatórios mais 

importantes no setor sucroalcooleiro. Embora para alguns o Proálcool tenha terminado 

no final de 1985, para outros, encontra-se em uma fase distinta. De todo modo, a 

referência ao Programa causa controvérsias. O uso de álcool combustível é um tema 

em constante debate, que suscita as mais diversas opiniões, mesmo entre os 

especialistas e os atores diretamente envolvidos. 

 

De fato, um programa pioneiro, da magnitude do Proálcool, apresenta aspectos 

positivos e negativos. O uso de recursos naturais locais é um ponto positivo - a terra, 

mão-de-obra, tecnologia nacional, enquanto redução da importação de petróleo, 
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recurso não-renovável. As maiores críticas foram devido ao seu alto custo de 

produção – principalmente no início do programa – e sua dependência de subsídios 

governamentais. Para se avançar na discussão deste tópico, cabe relembrar os 

principais marcos regulamentares do álcool no Brasil. São eles a seguir: 

 

Decreto n° 22.789, de 1933 

 Criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) com atribuições de planejamento e de 

intervenções na economia do setor. Essa intervenção do Estado foi instaurada sob 

forte apelo dos produtores do setor. A ameaça de ruína dessa economia, devido à 

superprodução, à queda do preço interno e das exportações, levou representantes dos 

usineiros, dos proprietários de engenhos e dos fornecedores de cana a procurarem o 

Estado em prol da intervenção (SZMRECSÁNYI, 1979 apud PIACENTE, 2006).  

 

O Decreto de criação do IAA não deixava dúvidas sobre os principais objetivos que 

presidiram a sua criação: a) assegurar o equilíbrio do mercado interno entre as safras 

anuais de cana e o consumo de açúcar, mediante a aplicação obrigatória de matéria-

prima no fabrico de álcool etílico; b) fomentar a fabricação de etanol anidro mediante a 

instalação de destilarias centrais nos pontos mais aconselháveis, ou auxiliando as 

cooperativas e sindicatos de usineiros que para tal fim se organizassem, ou os 

usineiros individualmente, a instalar destilarias ou melhorar suas instalações atuais 

(SZMRECSÁNYI, 1979 apud PIACENTE 2006).  

 

Decreto nº 3.855, de 1941 

Criava regulamentações nas relações entre as usinas e os fornecedores de cana-de-

açúcar, e entre estes e os trabalhadores canavieiros. Nos início dos anos 1950, a 

economia açucareira brasileira sofreu importantes alterações na distribuição regional 

da produção e começaram a ocorrer novos movimentos modernizadores da economia 

açucareira no Brasil. O grande impulso ao setor açucareiro brasileiro, contudo, ocorreu 

na década de 1960 (PIACENTE, 2006) 

 

Decreto n° 76.593, de 1975 

Institui o Proálcool (Programa Nacional de Álcool) com a finalidade de expandir a 

produção do álcool etílico anidro, viabilizando seu uso como matéria prima para 

indústria química e como combustível adicionado à gasolina. Desta forma, o país 

poderia substituir parte do combustível derivado de petróleo. Além disso, socorreria o 

setor sucroalcooleiro, deslocando parte da produção de açúcar e utilizando parte da 
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capacidade produtiva ociosa das usinas e destilarias de cana para a produção de 

etanol. 

 

Cabe lembrar que havia ocorrido um forte declínio do preço do açúcar no mercado 

internacional. Esta queda, por outro lado, também se associou à própria crise da 

economia mundial na segunda metade dos anos 1970, quando eclodiu o primeiro 

choque do petróleo. No Brasil os efeitos foram imediatos: a balança comercial teve um 

forte déficit, devido ao grande volume de petróleo do qual o país dependia 

externamente, que coincidiu com a crise iminente no mercado mundial de açúcar.  

 

Frente a esses sérios problemas macroeconômicos, havia suas conseqüências na 

economia nacional, ou seja, reservas cambiais reduzidas, exportações em declínio, e 

falta de crédito internacional. O governo anunciou medidas para corrigir o déficit, 

tomando para si a responsabilidade de reverter o estilo de desenvolvimento com base 

na dependência externa, determinando três vertentes principais: prospecção e 

exploração nacional de petróleo; expansão (ambiciosa) da geração de energia 

primária hidráulica; desenvolvimento de programas alternativos para substituir 

importantes derivados do petróleo: Proóleo, Procarvão e o Proálcool (PIACENTE, 

2006).  

 

Medida Provisória n°151, de 1990 

Em março de 1990, como marco principal do processo de desregulamentação do 

setor, o então Presidente Fernando Collor extinguiu o IAA através da Medida 

Provisória n°151. Com a extinção do IAA, o controle e o planejamento do setor ficaram 

a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República e, 

posteriormente, com o Conselho Interministerial do Álcool (CIMA). No final da década 

de 90, os preços dos produtos do setor deixaram de ser fixados pelo governo. O fim da 

intervenção estatal na indústria sucroalcooleira estimulou a busca por técnicas 

produtivas mais eficientes que contribuíssem para a redução dos custos e, 

conseqüentemente, aumento da competitividade dos produtos no ambiente de livre 

mercado. 

 

Decreto no 6961, de 2009/ Projeto de Lei no 6077 

Instituiu o zoneamento agroecológico (ZAE) da cana-de-açúcar no Brasil. Devido às 

pressões para que se tenha um etanol produzido de forma sustentável e que a cana 

não se expanda para áreas de preservação, como Amazônia e Pantanal, o governo 
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brasileiro desenvolveu o ZAE. Ele vem como resposta às pressões internacionais e 

como uma forma de driblar as barreiras protecionistas, já que o país almeja ser um 

grande exportador de alcool combustível. 

 

A seguir pode-se observar a linha do tempo com os principais marcos regulatórios 

para o álcool e açúcar no Brasil (Figura 10). 

 

Figura 10 - Marcos Regulatórios da Evolução do Álcool no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Observando os fatos passados se pode ter uma idéia melhor da relevância do ZAE, se 

antes o preço do petróleo era o que determinava as ações do governo sobre o álcool, 

atualmente é a busca pela sustentabilidade e a pretensão de exportar que dita as 

ações governamentais. As pressões não são mais da ordem econômica, mas 

ambientais e a intenção é diluir as barreiras protecionistas e de alguma forma 

assegurar que o álcool produzido no país não deriva da degradação da Amazônia e 

Pantanal. Estes foram os objetivos reais do ZAE. 

 

Ao se analisar a própria estrutura do setor sucroalcooleiro entende-se a dinâmica 

deste negócio no Brasil: subsídios do governo, concentração fundiária, desobediência 

às leis ambientais, problemas trabalhistas, dentre outros. Para conter estes entraves 

ZAE descreve diretrizes de expansão, além de delimitar fronteiras físicas cartográficas.  
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O ZAE junto com a proposta lançada pelo Governo Federal em setembro de 2009, por 

meio do PL no 6.077/09, indica alguns avanços no aspecto ambiental, porém deixa 

muito a desejar no contexto social. O documento apresentado não considera os 

impactos sobre os pequenos produtores nas regiões aptas para os empreendimentos 

do setor sucroalcooleiro, como nada estabelece sobre a participação de empresas 

internacionais na exploração dos territórios da cana e nem sobre os limites de área 

para o monocultivo nos municípios. Na perspectiva ecológica a diversificação das 

culturas e o limite de ocupação de área por município são pontos críticos quando se 

discute a sustentabilidade de monoculturas.  

Podem-se destacar como aspectos positivos no ZAE os seguintes itens:  

 Exclusão de Amazônia, Pantanal e Alto Paraguai da área apta à expansão; 

 Proibição de novos desmatamentos para plantio da cana; 

 Construção de mecanismos de proteção à segurança alimentar;  

 Criação de condicionantes agroecológicas para o financiamento do setor;  

 Restrição a cultivos em áreas de grande declividade.  

 

Já as fragilidades podem ser resumidas da seguinte forma:  

 O Cerrado permanece como espaço prioritário de expansão da cultura; 

 O mapeamento de áreas prioritárias à biodiversidade foi desconsiderado; 

 Zoneamento desvinculado da realidade das demais atividades agropecuárias; 

 Riscos de impactos indiretos subavaliados;  

 Permissão a empreendimentos em atividade ou já licenciados em áreas não-

aptas. 

 

Como já citado, existem estudos que demonstram a tendência de expansão sobre 

áreas consideradas sensíveis (LIMA/COPPE/UFRJ, 2009). Mesmo com o PL sendo 

aprovado e com o ZAE estabelecendo áreas de expansão, nada impede que as leis 

não sejam cumpridas, ainda mais aonde não existe fiscalização. Este caso é muito 

aplicado ao Brasil e a outros países emergentes e em desenvolvimento. Por este lado, 

uma solução de mercado, como a certificação, é considerada mais eficaz, pois na 

ausência de fiscalização, a solução puramente normativa e legal pode ser ineficaz. Já 

na certificação é do interesse do produtor que ele mesmo esteja regularizado, pois o 

selo de certificação agregará valor ao seu produto. 
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Novamente, uma questão contraditória no ZAE está na proibição da instalação de 

novas usinas e da expansão do plantio de cana em qualquer área da Amazônia, do 

Pantanal, da Bacia do Alto Paraguai ou em vegetação nativa de outros biomas, 

consideradas áreas de exceção. Entretanto, a região do Cerrado, já profundamente 

ocupada pelas atividades do agronegócio, produção de grãos e pecuária, é definida 

como área prioritária para a continuidade de expansão do setor sucroalcooleiro. 

Segundo VIEIRA (2009) no Cerrado o Código Florestal permite o desmatamento de 

até 80% da propriedade, o ZAE pouco contribuirá para sua preservação, mesmo que 

seja aprovado e devidamente fiscalizado o cumprimento de suas determinações. 

Assim, ao priorizar a região do Cerrado como apta para o cultivo da cana compromete-

se a proteção das três áreas de exceção, pois reforça a tendência de deslocamento da 

produção de grãos e da pecuária para aquelas regiões. 

 

Outro fator importante de se salientar, que está abordado nas diretrizes, é a 

substituição da colheita manual pela mecanizada. Este tema que parece simples, já foi 

diversas vezes contestado, pois por um lado se lida com situações precárias de 

trabalho e por outro se tem o desemprego. O ZAE indica a expansão sobre áreas 

mecanizáveis, então, nesse sentido, ele apóia o fim de condições precárias de 

trabalho, mas como atuará no reposicionamento da mão-de-obra? Como atuará em 

relação ao alto custo da mecanização que impede a entrada de pequenos e médios 

produtores no setor sucroalcooleiro e favorece os grandes latinfundiários e acionistas 

do agronegócio? Então se percebe que o ZAE está voltado para medidas diretas com 

o intuito de responder ao mercado externo, não em resolver o problema como um 

todo. 

 

Como conclusão deste capítulo, pode-se dizer que o próprio modelo do setor 

sucroalcooleiro brasileiro, as contradições implícitas no PL 6.077/09 e as deficiências 

em fiscalização no país são as maiores fragilidades do ZAE da cana-de-açúcar 

lançado pelo Governo. A produção do etanol que antes veio em meio a subsídios do 

Governo, através do Proálcool, hoje atua sem subsídios e é referência em várias 

partes do mundo. Desta forma, outro tipo de ação, como o desenvolvimento de uma 

certificação, se faz necessária para se assegurar a sustentabilidade do etanol 

brasileiro e quebrar as barreiras protecionistas do mercado externo. 
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CAPITULO II – OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO NO BRASIL 

 

Neste capítulo serão apresentadas a origem e premissas dos sistemas de certificação, 

assim como abordados alguns dos sistemas de certificação ambiental existentes. 

 

2.1. Padronização e Certificação 

 

A padronização de produtos sempre foi tida como um instrumento facilitador das 

relações de compra e venda, uma vez que proporciona uma uniformização de 

atributos e dos termos envolvidos em uma transação. O exemplo mais conhecido dos 

benefícios da padronização se refere ao comércio de commodities, onde o 

funcionamento eficiente dos mercados depende da padronização dos produtos 

(PINTO & PRADA, 2000a; RODRIGUES, 2004) 

 

Segundo RODRIGUES (2004) o papel da padronização é diminuir o custo relacionado 

com a aquisição de informação necessária para a compra de determinado produto e, 

além disto, limitar ações oportunistas por parte de quem detém informações 

privilegiadas sobre o produto transacionado. A padronização reduz a variabilidade, 

simplifica as estimativas de avaliação das relações de preço (desempenho), tornando-

a acessível ao consumidor. 

 

Entretanto, a utilização dos padrões e das classificações vem ganhando outro 

significado na medida em que se modificam os aspectos tecnológicos, institucionais e 

de padrões de concorrência. Atualmente se observa uma tendência crescente de 

diferenciação das commodities e neste cenário a padronização assume novos papéis. 

 

 Já NEVES et. al (2000) explica que além da diferenciação das commodities, o setor 

agroindustrial também observa um crescimento na segmentação de mercado, 

aumentando sensivelmente a diversidade de produtos que estão sendo oferecidos. 

Esta tendência marcante está levando as empresas do setor a se focarem em 

segmentos específicos, oferecendo produtos específicos dependendo do perfil do 

consumidor. O que se observa é que este processo crescente de segmentação está 

ocasionando um aumento cada vez maior na diversidade de produtos lançados, 

fazendo com que as empresas do setor se vejam compelidas a desenvolver 

estratégias de diferenciação de produtos com a finalidade de se destacar dos demais 

concorrentes. 
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Alguns dos atributos diferenciadores que estes produtos possuem podem ser 

facilmente mensurados. Porém, boa parcela apresenta atributos diferenciadores 

associados aos chamados bens de crença, que apresentam difícil mensuração, uma 

vez que uma inspeção direta do produto não é suficiente para permitir a percepção 

dos atributos desejáveis. Neste caso, é preciso ir mais além, inspecionado o processo 

de fabricação. 

 

Um ponto particularmente importante que merece ser discutido é que, cada vez mais, 

o conhecimento da origem do produto e da sua rastreabilidade durante a cadeia de 

produção passa a ser fundamental. A preocupação que os consumidores dos países 

desenvolvidos e de algumas parcelas dos consumidores dos países em 

desenvolvimento, vêm demonstrando com relação à procedência e a segurança dos 

produtos e alimentos também está se delineando como uma barreira ao comércio dos 

produtos agroindustriais.  

 

Como pode ser percebido conforme cresce as especificidades dos produtos que estão 

sendo oferecidos e, o aumento desta especificidade é uma tendência irreversível pela 

própria mudança no perfil e nos valores dos consumidores, aumenta a assimetria 

informacional sobre o produto oferecido. Isto é, as características que diferem os 

produtos dos demais são informações que não podem ser percebidas na simples 

observação ou até mesmo no consumo do produto.  

 

RODRIGUES (2004) justifica que atributos desta natureza sofrem custos de 

mensuração adicionais uma vez que existe a possibilidade de avaliações errôneas e 

manipuladas por parte do agente que detém a informação sobre o produto. Neste caso 

é preciso ir mais além inspecionando o processo de produção. Somente este cuidado 

poderá fornecer informações suficientes para garantir que o produto realmente é 

aquilo que ele se propõe a ser. Assim, para garantir a padronização do produto é 

necessário padronizar e monitorar o processo de produção. 

 

Porém, monitorar a processo de produção é custoso. O custo da informação bem 

como os diferentes níveis de acesso à informação sobre os objetos das transações e o 

custo da quantificação dos atributos participa dos chamados custos de transação, e 

não são insignificantes no custo final de um produto (RODRIGUES, 2004). 
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Para solucionar este problema surgem algumas alternativas. A reputação que uma 

determinada marca goza no mercado pode ser suficiente para garantir credibilidade à 

algumas classes de produto e, acredita-se que a empresa detentora da marca não irá 

agir de forma oportunista, arriscando sua marca ao oferecer um produto que diz ser o 

que não é. O desenvolvimento de reputação é capaz de reduzir o custo de 

mensuração. 

 

Neste caso, a uniformidade e a qualidade dos bens são elementos-chave para fazer 

com que os consumidores estabeleçam uma relação de confiança com o produto. 

Outra alternativa seria a existência de contratos com monitoramento ou em casos 

específicos a integração vertical entre a empresa produtora e a compradora. Ao longo 

do processo produtivo, vários componentes demandados são fornecidos por outras 

empresas e dependendo da especificidade destes componentes, torna-se 

extremamente custoso para a firma monitorar todos os fornecedores. A integração 

vertical então pode minimizar os custos de mensuração ao longo da cadeia produtiva e 

levando a um aumento da eficiência produtiva (RODRIGUES, 2004). 

 

A alternativa que vem sendo usada com sucesso é a certificação do processo ou do 

produto por uma empresa externa, independente e idônea que acompanha e monitora 

o processo emitindo um certificado ou selo atestando que o produto em questão está 

de acordo com normas pré-estabelecidas pelas partes. A presença deste terceiro 

agente tem o papel de dar crivo e certificar às partes, que a firma tem um 

gerenciamento de qualidade documentado, relacionado aos atributos desejáveis e, a 

presença de certificação de processo e/ou produto tende a compartilhar e abrandar 

alguns riscos da transação desempenhando, no caso dos produtos alimentares, um 

papel chave na transmissão de informações ao consumidor (HOLERAN et al, 1999). 

 

Assim sendo, é possível dizer que a certificação tem a função de informar com 

credibilidade o consumidor que aquele produto é realmente o que diz ser, cumprindo 

assim um papel de agente minimizador da assimetria informacional. Por outro lado age 

também como um mecanismo de exclusão e seleção na medida em que estabelece 

padrões mínimos (pré-estabelecidos) que a empresa interessada deve atingir, do 

ponto de vista de produto e/ou processo, para poder fazer parte do grupo. 

 

As certificações podem ser associadas aos objetivos que buscam ser alcançados com 

a certificação e também podem estar associadas a agentes coordenadores e 
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regulamentadores. Os agentes regulamentadores podem ser o governo ou instituições 

nacionais ou internacionais e os agentes coordenadores são organizações que 

recebem o direito ou têm a obrigação de monitorar a certificação. Abaixo, na figura 11, 

pode-se observar como funciona um esquema típico de certificação. 

 

Figura 11 - Elementos de um Esquema Típico de Certificação 

 

Fonte: Elaboração Própria com Base em IUCN (2008) 

 

2.2. As Certificações Ambientais 

 

Nesta classe são incluídas as certificações que de alguma forma estejam orientadas a 

garantir a produção sustentável de produtos in natura, de produtos processados, de 

biocombustíveis, entre outros. Este aspecto de compromisso com a sustentabilidade 

implica em incluir nas certificações questões que estejam além da preservação do 

meio ambiente. O tripé da sustentabilidade é normalmente definido pelo 

ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Neste tópico, 

portanto serão apresentadas as certificações que seguem esta linha. Nesta classe, 

destacam-se algumas das certificações usadas no Brasil devido a sua aceitação e 

difusão, são elas: a ISO 14000, FSC, CERFLOR, RAS e IFOAM. 

 

Existem certificações de caráter ambiental que se focalizam na certificação de 

procedimentos e gerenciamento. Nesta classe temos como exemplo a série ISO 

14.000 (International Organization for Standartization). 
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Os produtos agroindustriais, segundo RODRIGUES (2004), apresentam 

especificidades quanto aos atributos que são capazes de conferir qualidade a esta 

classe de produtos, atributos estes muitas vezes distintos dos demais produtos. Nesse 

contexto as certificações mais empregadas para produtos agroindustriais apresentam 

características relacionadas ao objetivo buscado pela certificação, ou seja, ao atributo 

que se quer certificar no alimento, ou ainda ter como critério os agentes que 

coordenam e regulamentam a certificação. Com relação ao critério de coordenação e 

regulamentação, as certificações podem ser divididas em: certificação coletiva, que 

pode ser regulamentada ou não, coordenada por um órgão certificador especializado, 

ou certificação interna, onde empresas coordenam ações para, por exemplo, elevar a 

qualidade dos produtos adquiridos. 

 

Assim como citado por RODRIGUES (2004), de acordo com o objetivo visado, existem 

certificações que se focalizam em certificar o cumprimento de normas de 

procedimentos e gerenciamento e existem modalidades de certificação que avaliam o 

desempenho da operação auditada frente a padrões mínimos pré-estabelecidos pelo 

organismo e tidos como necessários e suficientes para atestar a informação requerida. 

No caso específico do setor agroindustrial, esta classe de certificação tem o objetivo 

de diferenciar produtos e produtores agrícolas. 

 

Entretanto, no setor agroindustrial tem-se utilizado com mais freqüência algumas 

modalidades de certificação que avaliam o desempenho da operação auditada frente a 

padrões mínimos, com o objetivo de diferenciar produtos e produtores agrícolas. A 

esta classe de certificação pertencem os selos socioambiental e produtos orgânicos. 

 

No que se refere ao Brasil, e mais especificamente ao setor sucroalcooleiro, foi 

elaborado em outubro de 1997 um documento intitulado ―Padrões para a avaliação, 

monitoramento e certificação socioambiental da cana-de-açúcar‖, chamados de 

padrões do IMAFLORA, pelo fato desta organização ter participado de sua elaboração. 

Este documento, como está explicitado em seu texto, foi elaborado por um grupo de 

trabalho que envolveu, de maneira equilibrada e voluntária, ONG ambientais, 

pesquisadores, empresários e técnicos do setor sucroalcooleiro paulista, que durante 

doze meses definiram os critérios que o compõem. O documento apresenta padrões 

que permitem avaliar, monitorar e inclusive, através de um processo de pontuação, 

resultante da avaliação, certificar com um ―selo‖ que atesta que a empresa apresenta 
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o plantio e processamento industrial da cana-de-açúcar de acordo com os padrões 

estabelecidos. Esta certificação tem um caráter dinâmico uma vez que sua 

manutenção depende de periódicas reavaliações do sistema (PINTO & PRADA, 

2000a). 

 

O conteúdo deste documento foi revisado e atualizado em novo livro elaborado pelo 

instituto IMAFLORA e apresenta-se bastante abrangente, contempla desde o 

atendimento a legislação ambiental e trabalhista estabelecida, até a recuperação de 

áreas degradadas, além de discutir questões como a relação justa com os 

trabalhadores. 

 

Outra certificação que está se destacando no setor agroindustrial se refere aos 

produtos orgânicos. Baseada em diretrizes estabelecidas pelo IFOAM – International 

Federation of Organic Agriculture Movmentes, que elaborou normas básicas para a 

agricultura orgânica, a serem seguidas por todas as suas filiadas, quando da 

elaboração de normas próprias (RODRIGUES, 2004). 

 

Na seqüência são discutidos, com mais detalhes, cada uma das certificações de 

caráter ambiental. 

 

2.2.1. A Série ISO 14000 

 

As normas da série ISO 14000 propõem um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 

paralelamente faz uma avaliação ambiental da organização e do produto através de 

auditorias. A série abrange seis áreas específicas, três relacionadas com a avaliação 

da organização quanto a: sistema de gerenciamento ambiental, auditorias ambientais 

e avaliação do desempenho ambiental e, três relacionadas à avaliação do produto: 

rotulagem ambiental, análise do ciclo de vida e aspectos ambientais relacionados a 

produtos (RODRIGUES, 2004). Cabe salientar que a norma ISO 14001 foi baseada na 

norma BS 7750 da British Standards Institution publicada em 1992 e propunha 

padrões de controle ambiental tanto na indústria como no setor de serviços. 

 

Em sua concepção, a IS0 14000 tem como objetivo central propor um SGA que auxilie 

as empresas a cumprirem seus compromissos assumidos com o meio ambiente. O 

SGA guarda similaridades com qualquer outro sistema de gestão e passa a existir 

como conseqüência do reconhecimento por parte da organização da necessidade de 
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controlar e melhorar o seu desempenho ambiental, entendido como a sua habilidade 

de gerenciar efeitos ambientais procurando reduzir custos, atender a legislações e 

regulamentos, evitar penalidades, obter diferencial de marketing, contribuir com a 

preservação ou recuperação de recursos naturais, entre outros (CARVALHO & 

FROSINI, 1995, apud RODRIGUES, 2004). 

 

Como objetivos decorrentes, criam-se sistemas de certificação, tanto das empresas 

quanto de seus produtos, possibilitando assim distinguir aquelas empresas que 

atendam à legislação ambiental e cumpram os princípios do desenvolvimento 

sustentável. Para alcançar a certificação ambiental uma empresa deve observar três 

exigências básicas: 

 

 Implantar um Sistema de Gestão Ambiental; 

 Cumprir a legislação ambiental local a qual a empresa está sujeita; 

 Assumir um compromisso de melhoria contínua de seu desempenho ambiental. 

 

Assim, as normas da série ISO 14.000 não substituem a legislação ambiental vigente 

no local onde está instalada a empresa. Na realidade a reforçam, na medida em que 

exigem o cumprimento integral desta legislação local, como um dos requisitos para 

obtenção da certificação. Outro ponto importante é que as normas não estabelecem 

padrões de desempenho, que devem ser estabelecidos pela própria empresa, dentro 

de limites compatíveis com sua política ambiental. 

 

Os idealizadores desta série de normas ressaltam que um dos grandes méritos do 

programa de normalização da série ISO 14.000 é a uniformização das rotinas e 

procedimentos necessários para uma empresa certificar-se ambientalmente, 

cumprindo um mesmo roteiro-padrão de exigências que será válido 

internacionalmente. Para que este certificado seja reconhecido internacionalmente é 

necessário, contudo, que o procedimento de certificação seja feito por uma terceira 

parte reconhecida junto a um organismo autorizado de credenciamento. 

 

Tendo por base o SGA, as normas da série ISO 14.000 estabelecem, quando 

inteiramente implantadas, as diretrizes para as Auditorias Ambientais, Avaliação do 

Desempenho Ambiental, Rotulagem Ambiental e Análise do Ciclo de Vida dos 

produtos, exigindo assim a total transparência da empresa e de seus produtos com 

relação aos aspectos ambientais. As normas servem de modelo para a implantação 
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destes programas no âmbito da empresa, possibilitando harmonizar os procedimentos 

e diretrizes aceitos internacionalmente com a experiência e a tradição local. 

 

Como mencionado, a série de norma ISO 14.000 está estruturada em dois sub-grupos 

básicos: organização e processo produtivo, e produto. Segundo Rodrigues (2004) as 

normas que tratam da organização e do processo produtivo estão dividas em: 

 

• ISO 14.001 e ISO 14.004 – Normas sobre o Sistema de Gestão Ambiental. A 

primeira trata-se de uma especificação para o SGA e foi desenvolvida para uso na 

certificação por terceiras-partes, embora possa ser também utilizada internamente 

para os fins de auto-declaração e como cláusula nos contratos da empresa. Já a 

norma ISO 14004 é uma norma destinada ao uso interno da empresa, com suporte a 

sua gestão ambiental. 

 

• ISO 14.010 e seguintes – Normas sobre os princípios gerais das auditorias 

ambientais. Definem os procedimentos para se realizar a auditoria do SGA na 

empresa e os critérios para qualificação dos auditores ambientais que participarão 

dessas auditorias. Estas normas (14010, 14011 e 14020) foram posteriormente 

substituídas pela ISO 19011. 

 

• ISO 14.031 – Norma sobre a Avaliação do Desempenho Ambiental. Propõe 

procedimentos para a medição, análise e definição do desempenho ambiental de uma 

organização, para permitir confrontá-lo com os critérios previamente estabelecidos em 

seu SGA. A norma não estabelece, entretanto, índices ou parâmetros a serem 

cumpridos, devendo ser estabelecidos pela própria empresa, em função de suas 

necessidades e possibilidades. 

 

Com relação às normas da série que tratam do produto tem-se (VALLE, 1996, apud 

RODRIGUES, 2004): 

 

• ISO 14.020 e seguintes – Normas sobre Rotulagem Ambiental. Orientam as 

empresas quanto à expressão das características ambientais de seus produtos, isto é, 

dos rótulos ambientais que fornecem informações sobre o produto ou serviço, 

ressaltando suas características ambientais utilizando-se sempre de expressões 

corretas, comprováveis, relevantes e compreensíveis para o usuário. 
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• ISO 14.040 e seguintes – Normas sobre a Análise do Ciclo de Vida. Procura 

estabelecer interações entre as atividades produtivas e o meio ambiente, analisando o 

impacto causado pelos produtos, seus respectivos processos produtivos e serviços 

com eles relacionados, desde a extração dos recursos naturais até a disposição final. 

 

• Guia ISO 64 – Norma sobre os Aspectos Ambientais nos Produtos – Tem como 

objetivo alertar para aspectos relacionados ao meio ambiente que devem ser levados 

em conta quando se especifica e se projeta um produto, tais como economia de 

energia e de matérias primas, cuidados relacionados com o transporte e a distribuição, 

destinação das embalagens, alternativas para reuso, reciclagem e recuperação dos 

materiais. 

 

A adoção, por uma empresa, das normas da série ISO 14000 constitui certamente um 

importante passo para a conscientização ambiental de todos os seus membros, 

influenciando também seus fornecedores e clientes. Há, entretanto, algumas questões 

que surgem quando se analisa mais profundamente a proposta deste conjunto de 

normas. 

 

Segundo o que prescreve a norma, um empreendimento de qualquer espécie inclusive 

agrícola deve, para ser certificado, definir sua própria política ambiental que 

estabelece as metas a serem atingidos, os procedimentos adotados, assim como 

monitorar e revisar seu sistema, com o compromisso de evolução permanente 

(RODRIGUES, 2004). 

 

O primeiro questionamento com relação às propostas desta norma é que este 

processo não avalia os resultados do empreendimento avaliado, mas os 

procedimentos que ele adota para eficiência do Sistema de Gestão Ambiental. Este 

fato tem desencadeado uma série de críticas a este conjunto de normas e PINTO & 

PRADA (2000a) faz uma síntese das principais críticas: 

 

 O desenvolvimento das normas não tem uma participação representativa e 

equilibrada dos grupos de interesse, sendo dirigida pelo setor empresarial, 

representante dos interesses privados. Este fato é preocupante uma vez que a 

temática ambiental envolve interesses também públicos. 
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 As empresas certificadas pela ISO 14.000 mesmo tendo um SGA eficiente, não 

podem garantir que os processos da empresa sejam realizados de maneira 

ambientalmente correta. Isto porque os objetivos e metas são definidos pela 

própria empresa é não há desempenho mínimo, seja nacional ou internacional, 

a ser atingido. Além disto, a ISO 14.000 não tem nenhum compromisso com 

preceitos de sustentabilidade. 

 

 Apesar de prever mecanismo de regulamentação da rotulagem de produtos, a 

relação com o consumidor não é transparente. Até o momento, as normas de 

rotulagem não estão conseguindo impedir que os consumidores sejam 

bombardeados pela mídia por empresas certificadas que procuram passar a 

imagem de ambientalmente corretas. 

 

 A ISO 14.000 não considera aspectos sociais. Discute-se a criação de normas 

para segurança do trabalho e outros temas, mas ainda não há nada concreto e 

tudo indica que as normas seguirão a filosofia das anteriores. 

 

As críticas a esta série de normas parte de ambientalistas e de pesquisadores ligados 

ao setor agrícola e agroindustrial. Este grupo, por entender mais profundamente a 

interligação do meio ambiente com seus processos produtivos, está convencido da 

importância da inserção de outros aspectos na elaboração de uma certificação 

ambiental, aspectos estes que segundo eles, a série ISO 14.000 não contempla. 

 

Apesar das críticas dirigidas à série ISO 14.000, algumas empresas do ramo 

agroindustrial, sobretudo indústrias de papel e celulose, tem aderido à certificação, 

principalmente devido a sua credibilidade junto ao mercado internacional. Para outros 

segmentos do setor agroindustrial, sobretudo para o segmento agroalimentar, a 

utilização desta certificação tem sido insignificante, justamente por não gozar no 

mercado agroalimentar de muita popularidade. Entretanto, para outros setores 

produtivos a adoção está em plena ascensão, principalmente para aquelas empresas 

que exportam seus produtos para mercados de países desenvolvidos. 

 

2.2.2. A Certificação Florestal 

 

A certificação socioambiental de sistemas de produção florestal surgiu nos anos 90 

após a II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento - 
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UNCED (ECO-Rio92), com a preocupação dos movimentos ecológicos quanto aos 

impactos ambientais e sociais causados pelo consumo da madeira tropical, oriunda de 

sistemas de extração predatório. A Rio-92 mostrou uma nova face da política 

ambiental, levando a comunidade internacional a perceber que as políticas, normas e 

leis ambientais não surgiram para impedir o desenvolvimento econômico, mas sim 

para possibilitar maior eficácia na atividade econômica, bem como manter a 

diversidade e a estabilidade do meio ambiente (PINTO & PRADA, 2000a). 

 

No caso de produtos florestais, a certificação florestal surgiu como uma alternativa às 

campanhas que incentivavam o boicote a produtos tropicais. A preocupação dava-se 

ao fato de que os boicotes poderiam agravar o desmatamento, uma vez que a queda 

do valor da madeira e das áreas florestais poderia favorecer outros usos predatórios 

da terra, como pastagens e atividades agrícolas (NARDELLI, 2001). 

 

A certificação florestal foi a iniciativa pioneira de certificação socioambiental, que é um 

instrumento capaz de contribuir para a conservação das florestas, a melhoria da 

qualidade de vida das populações envolvidas com a produção florestal e para a 

sustentabilidade do desenvolvimento em escala local, regional e global. A certificação 

visa informar o consumidor e permitir diferenciação no mercado dos produtos 

provenientes de fontes e de processos de produção ambientalmente adequados, 

economicamente viáveis e socialmente justos, tendo o desenvolvimento sustentável 

como referência e ideal. Portanto, os padrões devem conciliar os interesses 

econômicos, ambientais e sociais (NARDELLI, 2001). 

 

Na certificação florestal e sócio-ambiental os certificadores avaliam o desempenho da 

operação auditada, frente aos padrões mínimos existentes. É importante destacar que 

existe uma diferença entre esta certificação e a avaliação de desempenho encontrada 

nos sistemas de certificação da International Organization for Standartization - ISO. 

 

Para que as empresas sejam certificadas, por exemplo, pelo SGA - ISO 14.000, elas 

devem definir suas próprias políticas ambientais, as metas a serem atingidas, os 

procedimentos adotados, assim como monitorar e revisar seu sistema, ou seja, as 

empresas certificadas possuem um SGA eficiente, mas isso não garante que os 

processos da empresa sejam realizados de maneira sustentável; assim sendo não há 

um compromisso da ISO 14.000 com o equilíbrio entre padrões ambientais, 

econômicos e sociais (PINTO & PRADA, 2000a). 
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Já na certificação florestal e sócio-ambiental os padrões são a fundamentação para a 

empresa ser certificada, ou seja, o produto ou processo produtivo deve cumprir ou 

atingir os padrões para ser certificado. Os padrões de certificação não medem 

diretamente a sustentabilidade da operação, e sim a aplicação de práticas de manejo 

aceitáveis para uma dada área (PINTO & PRADA, 2000a). 

 

De maneira geral, o interesse do complexo florestal em certificar suas florestas está na 

possibilidade de poder vender seus produtos em determinados mercados, que pagam 

por esse diferencial, em outras palavras, o interesse fundamental é ampliar mercado e 

auferir maior lucro. 

 

Segundo CASTRAL (2003), ainda que a certificação florestal seja uma iniciativa 

baseada em leis de mercado, ela possui implicações positivas para os diversos atores 

sociais. É um instrumento útil aos governos locais, pois permite um controle 

independente sobre o manejo florestal a partir de padrões que são comparáveis em 

todo o mundo; às comunidades, porque garante que as florestas sejam manejadas 

adequadamente, visando à manutenção de benefícios sociais e ambientais; aos 

consumidores e investidores, pois confere a confiança de decidir sobre a aquisição de 

produtos florestais e investimentos ambientalmente mais estáveis e aos gerentes 

florestais, porque o atendimento aos requerimentos do “Bom Manejo Florestal‖ resulta 

em melhores decisões acerca de um empreendimento florestal. 

 

A seguir será feita uma pequena descrição dos dois sistemas de certificação florestal 

existentes hoje no Brasil: o Conselho de Manejo Florestal (FSC) e o Programa de 

Certificação de Manejo Florestal (CERFLOR). 

 

2.2.2.1. Conselho de Manejo Florestal – FSC 

 

Em 1993 surgiram as primeiras discussões a fim de realizar consultas sobre a 

oportunidade, viabilidade, riscos e estratégias quanto à criação de um sistema 

internacional de certificação, ou seja, uma certificação universal, com padrões claros e 

capazes de ser auditada e monitorada por instituições independentes. Nesse ano foi 

fundado o Conselho de Manejo Florestal - FSC (sigla em inglês para Forest 

Stewardship Council) que teve como objetivo difundir o “bom manejo florestal”. Esse 
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conceito nasceu da necessidade de definir princípios, critérios e indicadores objetivos 

que fossem passíveis de verificação no campo. 

 

O “bom manejo florestal” pode ser definido como ―as melhores práticas de gestão 

aplicáveis para uma determinada unidade de manejo florestal, considerando suas 

características e condicionantes sócio-culturais, ambientais e econômicas e o 

conhecimento técnico e científico existente‖ (CASTRAL, 2003). 

 

O processo de elaboração para estabelecer os padrões para o ―bom manejo florestal‖ 

foi desenvolvido através de consultas públicas em diversos países. Por meio desse 

processo participativo foram estabelecidos os Princípios e Critérios do FSC. 

Participaram dessas discussões 34 países, os quais foram representados por 

associações ambientalistas, pesquisadores, empresários da indústria e comércio de 

produtos de origem florestal, trabalhadores, comunidades indígenas e outros povos da 

floresta e instituições certificadoras. 

 

O FSC é uma organização internacional, não-governamental, com o objetivo de 

difundir o bom manejo florestal conforme Princípios e Critérios que conciliam as 

salvaguardas ecológicas com os benefícios sociais e a viabilidade econômica, e são 

os mesmos para o mundo inteiro. A adaptação regional ou nacional para cada tipo de 

floresta é estabelecida em padrões nacionais ou regionais oficializados pelos grupos 

de trabalho nacionais/regionais do FSC (CASTRAL, 2003). 

 

Existem dois tipos de certificação florestal FSC: a de manejo florestal e a de cadeia de 

custódia. A certificação de manejo florestal envolve a auditoria das atividades da 

empresa madeireira para verificar se a área está de acordo com os aspectos sociais, 

ambientais e econômicos do bom manejo florestal, conforme descritos nos princípios e 

critérios do FSC. Nesse caso, quem recebe o selo não é a empresa de extração ou 

transformação, nem o proprietário da floresta, mas sim a unidade florestal avaliada. 

 

A certificação da cadeia de custódia envolve a avaliação da linha de produção de um 

produto de madeira, começando pela árvore até a elaboração do produto final, a fim 

de verificar se a madeira utilizada na manufatura provém de uma floresta certificada; 

neste caso, o produto pode exibir o selo do FSC. O selo verde dado pelo FSC é o mais 

reconhecido mundialmente; orienta o consumidor e garante que a matéria-prima 

utilizada é proveniente de uma floresta certificada (CASTRAL, 2003).  
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O FSC credencia e monitora as certificadoras capazes de executar a avaliação e 

auditoria dos manejos florestais submetidos à certificação. A avaliação da empresa a 

ser certificada é realizada por uma equipe de auditores das certificadoras 

credenciadas pelo FSC, baseado nos princípios, critérios e indicadores do FSC. 

 

Após a auditoria é realizado um relatório com a descrição de todos os critérios e uma 

análise de desempenho em relação aos indicadores do critério para submeter ou não 

a empresa à certificação. Neste relatório são descritos: o cumprimento dos critérios ou 

em caso de não cumprimento elas são classificadas em condicionantes ou ações 

corretivas maiores e recomendações ou ações corretivas menores. A recomendação 

necessita ser adotada, e tem um prazo maior para ser cumprida, mas não inviabiliza a 

certificação; já a condicionante necessita ser adotada em um prazo determinado, 

normalmente de 3 - 6 meses, podendo no caso da não adoção a certificadora 

suspender o certificado (CASTRAL, 2003). 

 

O relatório é revisado pela empresa candidata, por dois especialistas independentes, 

no mínimo, e pela equipe de escritório da certificadora. Este relatório, chamado de 

resumo público, fica disponível para consulta pública, normalmente disponível no 

endereço eletrônico da certificadora, durante um determinado período. Após essas 

fases, não havendo nenhuma denuncia ou contestação sobre o resumo público, a 

certificadora coordenará o processo de decisão sobre a certificação. Sendo o 

resultado positivo, a empresa será certificada e será elaborado um contrato de 

certificação; assim, a empresa poderá exibir o selo do FSC (CASTRAL, 2003). 

 

A avaliação da floresta ou da cadeia de custódia não cessa com a concessão do 

certificado; a unidade continua a ser monitorada a cada 10 meses, pelo menos, e a 

certificação tem que ser renovada a cada 5 anos. O FSC exerce um controle rigoroso 

de sua logomarca, impedindo o uso indevido do selo (FSC, 2009). 

 

Dessa forma surgem as entidades certificadoras, que não apenas estão preocupadas 

com a defesa do meio ambiente, mas também com a possibilidade econômica frente a 

esse novo mercado em expansão: a atividade de certificação. Existem certificadoras 

credenciadas pelo FSC que atuam no Brasil, são elas: Bureau Veritas Certification, 

IMO (Instituto de Mercado Ecológico), Programa Smart Wood 

(Representante no Brasil: Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – 
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Imaflora), SCS - Scientific Certification System, Inc. Programa Forest Conservation, 

SGS ICS Certificadora Ltda., e Control Union Certifications - Skal International (FSC, 

2009). 

 

Os padrões da certificação florestal pelo FSC são apresentados na forma de Princípios 

e Critérios. Os princípios tratam as idéias e conceitos gerais e definem a estrutura 

básica dos padrões. Cada princípio é especificado em uma série de critérios, que 

traduz suas idéias em elementos que podem ser medidos e/ou avaliados. Os 

indicadores são os elementos pelos quais os critérios são medidos objetivamente no 

campo (PINTO & PRADA, 2000b). 

 

Os princípios e critérios do Conselho de Manejo Florestal estão disponíveis livremente 

para consulta na Internet. Os 10 princípios gerais propostos pela certificação do FSC 

aplicáveis a qualquer tipo de floresta e em qualquer parte do mundo estão descritos na 

Tabela 05: 

 

Tabela 5 - Princípios Gerais da Certificação FSC 

Princípio 1: Obediência às Leis e aos Princípios do FSC                                                                

O manejo florestal deve respeitar todas as leis aplicáveis ao país aonde opera, os tratados internacionais 

e acordos assinados por este país, e obedecer a todos os Princípios e Critérios do FSC. 

Princípio 2: Responsabilidades e direitos de posse e uso da terra                                            

Os direitos de posse e uso de longo prazo relativos à terra e aos recursos florestais devem ser 

claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos. 

Princípio 3: Direitos  dos Povos Indígenas                                                                                    

Os direitos legais e costumários dos povos indígenas de possuir, usar e manejar suas terras, 

territórios e recursos  devem ser reconhecidos e respeitados. 

Princípio 4: Relações Comunitárias e  Direitos dos Trabalhadores                                           

As atividades de manejo florestal  devem manter ou ampliar o bem estar econômico e social de 

longo prazo dos trabalhadores florestais e das comunidades locais. 

Princípio 5: Benefícios da Floresta                                                                                                 

As operações de manejo florestal devem incentivar o uso eficiente dos múltiplos produtos e 

serviços da floresta para assegurar a viabilidade econômica e uma grande gama de benefícios 

ambientais e sociais. 

Princípio 6: Impacto Ambiental                                                                                                        

O manejo florestal  deve conservar a diversidade ecológica e seus valores associados, os 

recursos hídricos, os solos, e os ecossistemas e paisagens  frágeis e singulares, e ao assim 

atuar, manter as funções ecológicas e a integridade da floresta. 

Princípio 7: Plano de Manejo                                                                                                            

Um plano de manejo - apropriado à escala e intensidade das operações propostas -  deve ser 

escrito, implementado e atualizado. Os objetivos de longo prazo do manejo florestal e os meios 

para atingi-los  devem ser claramente definidos. 

Princípio 8: Monitoramento e Avaliação                                                                                          

O monitoramento  deve ser conduzido - apropriado à escala e à intensidade do manejo florestal 
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- para que sejam avaliados a condição da floresta, o rendimento dos produtos florestais, a 

cadeia de custódia, as atividades de manejo e seus impactos ambientais e sociais. 

Princípio 9: Manutenção de florestas de alto valor de conservação                                          

As atividades em manejo de florestas de alto valor de conservação devem manter ou ampliar 

os atributos que definem estas florestas.  Decisões relacionadas à florestas de alto valor de 

conservação devem sempre ser consideradas no contexto de uma abordagem precautória.  

Princípio 10: Plantações                                                                                                                   

As plantações  devem ser planejadas e manejadas de acordo com os Princípios e Critérios de 

1 a 9 e o Princípio 10 e seus Critérios. Considerando que as plantações podem proporcionar 

um leque de benefícios sociais e econômicos, e contribuir para satisfazer as necessidades 

globais por produtos florestais, recomenda-se que elas complementem o manejo, reduzam  as 

pressões, e promovam  a restauração e conservação das florestas naturais. 
Fonte: FSC (2009) 

 

As indústrias de base florestal que queiram obter a certificação florestal, além da 

preocupação ambiental e econômica, deverão cumprir as exigências sociais e fazer 

uma reflexão na forma de tratar os trabalhadores florestais diretos e indiretos. Visto 

que a realidade encontrada é que a grande maioria dos trabalhadores florestais ou 

rurais vive em um regime cada vez mais excludente e encontram-se num quadro de 

depauperação, miséria e abandono, esse fato faz com que a empresa que busca a 

certificação florestal repense essa situação. 

 

Através dos princípios, critérios e indicadores, o FSC faz com que esse repensar se 

torne uma ação, a fim de se obter o certificado; incorporando benefícios sociais para 

os trabalhadores. 

 

Na Tabela 06 são descritos os critérios para os princípios 2 e 4 do FSC, somente para 

elucidar melhor a idéia. 
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Tabela 6 - Alguns Princípios e Critérios do FSC 

 

Princípio 2:  Responsabilidades e direitos de posse e uso da terra. 

Os direitos de posse e uso de longo prazo relativos à terra e aos recursos florestais devem ser 

claramente definidos, documentados e legalmente estabelecidos. 

 Deve ser demonstrada clara evidência quanto aos direitos de uso dos recursos florestais de 

longo prazo relativos à terra (p.ex.: título da terra, direitos costumários adquiridos ou contratos 

de arrendamento). 

  As comunidades locais com direitos legais e costumários de uso e de posse da terra 

devem manter controle sobre as atividades florestais, na extensão necessária para proteger seus 

direitos ou recursos, a menos que deleguem este controle  a terceiros, de forma livre e 

consciente. 

 Devem ser adotados mecanismos apropriados para a resolução de disputas sobre 

reivindicações de posse e direitos de uso da terra. As circunstâncias e o status de quaisquer 

disputas pendentes serão explicitamente consideradas na avaliação da certificação. Disputas de 

magnitude substancial, envolvendo um número significativo de interesses, normalmente irão 

desqualificar uma operação florestal de ser certificada. 

 
 

Princípio 4: Relações Comunitárias e  Direitos dos Trabalhadores. 

As atividades de manejo florestal devem manter ou ampliar o bem estar econômico e social de 

longo prazo dos trabalhadores florestais e das comunidades locais. 

 Recomenda-se que sejam dadas às comunidades inseridas ou adjacentes à área de 

manejo florestal oportunidades de emprego, treinamento e outros serviços. 

 Recomenda-se que o manejo florestal alcance ou exceda todas as leis aplicáveis e/ou 

regulamentações relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores e suas famílias. 

 Devem ser garantidos os direitos dos trabalhadores de se organizarem e voluntariamente 

negociarem com seus empregadores, conforme descrito nas Convenções 87 e 98 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

 O planejamento e a implantação de operações de manejo florestal  devem incorporar os 

resultados de avaliações de impacto social.  Devem ser mantidos processos de consulta com as 

pessoas e grupos diretamente afetados pelas operações de planejamento. 

 Devem ser adotados mecanismos apropriados para resolver queixas e providenciar 

compensações justas em caso de perdas ou danos que afetem os direitos legais ou costumários, 

a propriedade, os recursos, ou o meio de vida das populações locais.   Devem ser tomadas 

medidas para evitar tais perdas ou danos. 

Fonte: FSC (2009) 
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2.2.2.2. CERFLOR - Programa Brasileiro de Certificação de Manejo Florestal 
 

Associada à movimentação internacional da certificação florestal, surgiu uma iniciativa 

nacional para a criação de um Sistema Brasileiro de Certificação de Manejo Florestal - 

CERFLOR. O sistema de certificação foi desenvolvido por três instituições: a 

Sociedade Brasileira de Silvicultura - SBS, a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT e o Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO (CASTRAL, 2003). 

 

A primeira fase do Certificado de Origem de Matéria-Prima Florestal foi concretizada 

pela SBS através de grupos de trabalho compostos geralmente por técnicos de 

empresas associadas e instituições de pesquisa. 

 

Segundo CASTRAL (2003) a SBS assinou um acordo de cooperação com a ABNT 

para a iniciativa nacional de implementação e gestão do CERFLOR. Foi criado um 

Comitê Técnico Multidisciplinar com representantes neutros: EMBRAPA, produtores, 

associações, ONGs, órgãos reguladores como o INMETRO, BNDES, Ministério do 

Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, responsáveis por desenvolver esta 

certificação. Em 2001, a ABNT instalou uma Comissão de Estudo Especial Temporário 

de Manejo Florestal (CEET), formada por especialistas do setor florestal, encarregada 

de coordenar o processo de definição de princípios, critérios e indicadores de manejo 

florestal. 

 

O INMETRO é o gestor da Certificação Florestal Brasileira, sendo responsável por 

estabelecer os critérios para o credenciamento de organismos de certificação. O 

CERFLOR está baseado na ―Exeqüibilidade do Bom Manejo Florestal‖. A grande 

vantagem da certificação florestal através do CERFLOR, segundo CASTRAL (2003), é 

a não submissão da atividade florestal brasileira a normas mundiais, pois o CERFLOR 

está baseado exclusivamente nas condições brasileiras. 

O CERFLOR visa à certificação do manejo florestal e da cadeia de custódia, segundo 

o atendimento dos critérios e indicadores - aplicáveis para todo o território nacional - 

prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e integradas ao Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade e ao Inmetro. 

O CERFLOR contempla um conjunto de normas, das quais cinco foram publicadas em 

fevereiro de 2002, pela ABNT, e uma em março de 2004. Em abril de 2007, 

continuando o procedimento de normalização segundo conceitos e diretrizes 
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internacionais de Boas Práticas de Normalização, iniciou-se o processo de revisão das 

normas cuja experiência de aplicação completava 05 anos. Esse processo incluiu a 

realização de novas reuniões da Comissão de Estudo da ABNT, consulta pública por 

90 dias, dentre outras práticas (INMETRO, 2009).  

O CERFLOR, segundo INMETRO (2009), conta com o seguinte acervo normativo, 

além de utilizar normas internacionalmente aceitas como as Diretrizes para auditorias 

de sistema de gestão da qualidade e/ou ambiental. 

 NBR 14789 - Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais 

 NBR 14790 (tradução do Documento Técnico do PEFC - Anexo 4 ) - Cadeia de 

custódia 

 NBR 14793 - Procedimentos de auditoria - Critérios de qualificação para 

auditores florestais 

 NBR 15789 - Manejo Florestal - Princípios, Critérios e Indicadores para 

florestas nativas 

 

Existem diferenças nos dois sistemas, o FSC e CERFLOR; eles se distinguem em 

relação à exigência de mercado, ou seja, em mercados mais exigentes em termos de 

movimentos sociais e entidades ambientais tendem a priorizar produtos certificados 

pelo sistema FSC e ter menor aceitação por produtos certificados pelo CERFLOR 

(CASTRAL, 2003). 

 

A certificação florestal não deve ser vista como uma solução capaz de resolver todos 

os problemas ambientais, sociais e econômicos de uma dada unidade de manejo 

florestal. Contudo, ela deve ser vista como um avanço em relação à própria legislação 

ambiental e trabalhista, criando estímulos para os produtores florestais diferenciar 

seus produtos dos demais, através das melhores práticas de manejo. 

 

2.2.3. Certificação Socioambiental 

 

Hoje se discute intensamente que a degradação ambiental e deterioração social 

devem ser minimizadas através da compatibilização da atividade agrícola com os 

conceitos globais e específicos do desenvolvimento sustentável. A variável social 

passa então a ser uma questão fundamental neste cenário e a busca de medidas que 

de alguma forma garantam a preservação da qualidade de vida e das condições de 
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trabalho dos agentes humanos envolvidos na produção agrícola, seja em qualquer 

fase da produção, passa a ser condição básica para a qualidade do empreendimento. 

 

Deste ponto de vista, a qualidade de um empreendimento agrícola e dos produtos por 

ele gerado é extremamente específica envolvendo atributos distintos de outros 

conceitos de qualidade vigentes no mercado. Neste ponto, novamente fica destacada 

a subjetividade da qualidade de um produto, que neste caso está associada a 

parâmetros holísticos como é a sustentabilidade de seu processo produtivo. 

 

Segundo RODRIGUES (2004) pode haver duas distintas interpretações para o 

entendimento e aplicação da sustentabilidade para a agricultura, que resultam em 

diferentes abordagens e metas perante a questão: uma envolve um posicionamento 

filosófico e ideológico e a outra o entende como uma propriedade da agricultura, 

desenvolvida em função da preocupação de conduzir mudanças objetivas no sistema, 

através do estudo e desenvolvimento de práticas e técnicas. Para ser aplicada neste 

sentido, sua caracterização deve ser literal, quantitativa, preditiva, estocástica e 

diagnóstica. 

 

Um ponto importante que deve ser ressaltado é a abrangência que ações tomadas no 

sentido da sustentabilidade da produção agrícola devem conter. Os projetos devem 

considerar conjuntamente a adequação ambiental, aceitação social e cultural, a 

viabilidade econômica, conformidade legal e ajuste à estrutura institucional, e qualquer 

destes parâmetros que não for adequadamente equacionado, desequilibra a noção de 

sustentabilidade. 

 

Desta forma há um confronto entre as idéias defendidas pelos movimentos 

ambientalistas e por frações articuladas da população que pressionam para que a 

produção agropecuária seja realizada de maneira ecologicamente correta e 

ambientalmente justa, em contrapartida as idéias dos produtores e empresários, que 

por sua vez, argumentam a inviabilidade econômica do processo de adequação e a 

ausência de políticas públicas e concretos incentivos econômicos que, viabilizem a 

transição dos sistemas atuais para outros que promovam a conservação e 

recuperação de recursos naturais e que garantam a manutenção ou elevação da 

qualidade de vida de trabalhadores e comunidades rurais (PINTO & PRADA, 2000a). 
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É neste contexto de discussões que surgiu a certificação socioambiental, cujo objetivo 

é promover e incentivar mudanças qualitativas na agricultura em direção à agricultura 

sustentável. Segundo RODRIGUES (2004) ―a certificação socioambiental visa 

diferenciar produtos oriundos de processos de produção ambientalmente adequados, 

socialmente justos e economicamente viáveis”. Logo, os padrões devem refletir a 

conciliação de interesses dos setores econômicos, ambientais e sociais. Acredita-se 

que a inserção de parâmetros que valorizem as questões ambientais e sociais 

relacionadas ao processo produtivo agrícola e agroindustrial deverá ser 

economicamente compensada seja por um sobre preço alcançado pelos produtos 

certificados, seja pela possibilidade de atingir novos mercados de forma preferencial. 

 

A esta linha de certificações pertencem os programas Eco-OK e o Fair Trade que 

merecem destaque por conta do cunho socioambiental bastante destacado que 

apresentam. O programa Eco-Ok coordenado pela ONG norte americana Rainforest 

Alliance, no Brasil representado pelo instituto IMAFLORA, tem como foco a proteção e 

recuperação de florestas e de biodiversidade, valorizando a redução e uso adequado 

de agroquímicos. Entretanto, também considera questões relacionadas com os 

trabalhadores tais como saúde, moradia, treinamento e educação ambiental dos 

mesmos, e os produtos certificados por este organismo destacam estes atributos. 

 

O Fair Trade, também conhecido como comércio justo, consiste em uma iniciativa que 

aglutina grupos sociais de diversos países da UE e tem como finalidade, viabilizar a 

inserção de produtos oriundos da agricultura familiar e de associação de pequenos 

produtores de países pobres nos mercados dos países ricos. A filosofia básica deste 

grupo é organizar as estruturas comerciais através de um mecanismo de diferenciação 

de produtos que permita uma relação comercial justa, equilibrada e estável entre 

pequenos exportadores e importadores, procurando abrir canais preferenciais de 

comércio baseado nos atributos dos produtos certificados. Baseada na filosofia da 

certificação florestal proposta pelo FSC – Forest Stewardship Council, a estrutura da 

certificação socioambiental propõe padrões mínimos de desempenho, através dos 

quais as unidades são avaliadas (auditadas) (RODRIGUES, 2004). 

 

Segundo PINTO & PRADA (2000a) os padrões mínimos constituem a base da 

certificação e devem ser definidos em processos, que incorporem a participação 

representativa e equilibrada de membros de interesse, direta e indiretamente 

envolvidos com a produção e o consumo da categoria de produtos em questão. Além 
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disto, os padrões devem estar apoiados na técnica e no conhecimento científico e ter 

aprovação e reconhecimento social  

 

Divididos em princípios (expressam idéias e conceitos gerais) e critérios (traduzem as 

idéias contidas nos princípios de forma que possam ser medidos e avaliados), os 

padrões constituem-se em uma medida de comparação entre as práticas de manejo 

existentes em uma determinada operação contra um grupo de condições ideais. Os 

indicadores por sua vez são os elementos pelos quais os critérios são objetivamente 

medidos no campo. Assim, os padrões de certificação não medem diretamente a 

sustentabilidade da operação, uma vez que para tanto seria necessário um 

conhecimento completo dos impactos ao longo prazo, mas os padrões permitem 

identificar práticas de manejo aceitáveis para uma dada área (RODRIGUES, 2004). 

 

Outro aspecto interessante, diz respeito aos tipos de certificações possíveis. Neste 

caso também existe a certificação de manejo, onde é averiguada a conformidade da 

operação (do manejo) com os padrões definidos e a denominada certificação cadeia 

de custódia onde é verificada a origem do produto a ser certificado. 

 

A certificação socioambiental tem uma iniciativa de implementação pioneira no país, 

procurando desenvolver padrões de certificação socioambiental para a cana-de-

açúcar. Segundo PINTO & PRADA (2000b) a escolha da cana-de-açúcar para a 

iniciativa piloto deveu-se à sua importância estratégica na economia, conservação e 

degradação dos recursos naturais, quantidade e qualidade de emprego e importância 

nos níveis de qualidade de vida do país. Além disto, está ligada a um setor de grande 

visibilidade no cenário nacional e internacional e tem grande potencial demonstrativo 

de bons e maus exemplos para a sociedade brasileira. 

 

O projeto, realizado de 1996 a 1998, foi coordenado pelo IMAFLORA (Instituto de 

Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) em parceria com a FASE Nacional 

(Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional). Esta experiência foi 

realizada em escala piloto tendo um recorte geográfico que selecionou algumas 

unidades agrícolas paulistas para análise (RODRIGUES, 2004). 

 

Seguindo o que preconiza a filosofia desta certificação, participaram da elaboração 

dos padrões grupos de interesse, ou seja, instituições e/ou indivíduos envolvidos com 

o setor sucroalcooleiro no âmbito produtivo, político, econômico, ambiental e social. 
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Também foram estabelecidas parcerias com o Instituto Biodinâmico de 

Desenvolvimento Rural, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Meio 

Ambiente (EMBRAPA Meio Ambiente), Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP). O projeto da cana-de-açúcar foi definido com os seguintes 

objetivos (PINTO & PRADA, 2000b): 

 

 Definir padrões para avaliação, monitoramento e certificação socioambiental; 

 Definir e implementar um sistema de certificação socioambiental, de modo a 

criar uma estrutura institucional e regulamentação para o funcionamento 

operacional da certificação; 

 Harmonizar este sistema com as principais iniciativas internacionais de 

certificação agrícola. 

 Orientar o desenvolvimento de políticas públicas e legislação; 

 Fornecer subsídios para a pesquisa; 

 Servir como referência para entidades financiadoras públicas e privadas; 

 Servir como documento de referência do desempenho do setor canavieiro para 

grupos ambientais, sociais e econômicos. 

 

De acordo com Rodrigues (2004) após vinte meses de trabalho foi proposto um 

documento público e independente, que continha padrões definidos durante o período 

de trabalho e foi resultado da participação voluntária, equilibrada e participativa de 

ONGs ambientais e sociais, trabalhadores, pesquisadores, empresários e técnicos do 

setor sucroalcooleiro paulista. Para fins de certificação, este documento devia ser 

aplicado de acordo com a regulamentação da certificação socioambiental para o setor 

sucroalcooleiro. Os Princípios para Avaliação, Monitoramento e Certificação 

Socioambiental da cana-de-açúcar e seu processamento industrial consta de doze 

princípios que são resumidos a seguir: 

 

1. Conformidade com legislação, acordos e tratados internacionais. 

2. Direito e responsabilidade de posse e uso da terra. 

3. Relação justa com os trabalhadores. 

4. Relação com a comunidade. 

5. Planejamento e monitoramento. 

6. Conservação de ecossistemas e proteção da biodiversidade. 

7. Conservação do solo e recursos hídricos. 
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8. Controle do uso de agroquímicos. 

9. Manejo e utilização de resíduos e demais substâncias químicas. 

10. Integração com a paisagem. 

11. Viabilidade econômica. 

12. Atividade industrial. 

 

É importante ressaltar que a iniciativa piloto contou com uma fase teste em campo em 

duas unidades produtivas selecionadas. Os testes de campo tiveram o objetivo 

fundamental de testar a aplicabilidade dos padrões para a avaliação, monitoramento e 

certificação socioambiental e consistiu em avaliar se para cada critério proposto há 

clareza de idéias, se o mesmo assunto é avaliado mais de uma vez, a importância de 

estar avaliando o critério, a dificuldade de avaliação, o caráter objetivo e se o mesmo 

critério pode ser usado em diferentes situações/regiões (RODRIGUES, 2004). 

 

Como pode ser observado pelo enfoque contido nos princípios que regem a proposta, 

esta certificação, tem tanto um caráter social quanto ambiental bastante destacado. 

Analisando a abrangência dos temas abordados pode-se ter uma idéia da dificuldade 

encontrada pelo setor analisado em atender todos os requisitos solicitados pelos 

padrões. 

 

Contudo, segundo RODRIGUES (2004) apesar da complexidade dos padrões 

propostos, não se pode negar que as propostas desta certificação parecem ser uma 

das mais completas no que se refere à contemplação dos desdobramentos dos 

impactos socioambientais produzidos pela atividade agrícola quando da obtenção de 

um produto e seu posterior processamento industrial. É preciso destacar que as 

premissas da certificação socioambiental formam um conjunto único nas iniciativas de 

certificação agrícola, capaz de propor de forma viável, um processo que certifique a 

produção ou o produto, assentada em uma plataforma que integra aspectos 

ambientais, sociais e econômicos.  

 

A norma de certificação socioambiental (RAS) atual será vista com mais detalhes a 

seguir, enquanto que a versão para cana-de-açúcar/etanol será vista em um capitulo 

específico. 
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2.2.3.1. A Série de Normas Certificação RAS 
 

O instituto IMAFLORA está desenvolvendo uma certificação específica para o caso do 

etanol de cana-de-açúcar brasileiro que será apresentada com mais detalhes no último 

capítulo desta dissertação. Logo neste tópico será descrita apenas uma abordagem 

geral da norma RAS. 

 

A Certificação Socioambiental RAS está apoiada no ideal de desenvolvimento 

economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Por esse 

motivo, sua norma procurou equilibrar os três campos citados. Assim, um desempenho 

excepcional no campo social não é suficiente para compensar a precariedade no 

campo ambiental ou vice-versa. 

 

Outra exigência é o estabelecimento de um plano de melhorias contínuas justificado 

pela utopia de atingir o ideal de agricultura sem geração de qualquer impacto 

socioambiental negativo. Para manter a certificação, a propriedade deve resolver as 

não-conformidades dentro de dois anos de sua primeira auditoria ou dentro do prazo 

estipulado em um plano acordado com a equipe auditora. A ausência de progresso 

suficiente para resolver as não-conformidades resultará no cancelamento da 

certificação. Anualmente, a certificadora faz uma visita à propriedade para monitorar o 

progresso quanto à resolução das não-conformidades (RAS, 2009). 

 

Os empreendimentos certificados devem acompanhar a evolução tecnológica e novas 

exigências de mercado, portanto, podem surgir novas exigências. A RAS mantém 

diálogo constante com as demais partes interessadas a fim de legitimar a norma e o 

processo de certificação. As normas são elaboradas por meio de um processo de 

consulta pública que envolve movimentos sociais, ONG ambientalistas, empresários, 

instituições de pesquisa e extensão e demais partes interessadas (PALMIERI, 2008). 

 

A norma exigida para a certificação RAS em vigor está apresentada no documento 

―Normas para Agricultura Sustentável, Rede de Agricultura Sustentável‖ disponível em 

www.imaflora.org, composto por 90 critérios, distribuídos em dez princípios gerais 

(RAS, 2009).  
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Segundo Palmieri (2008) a Norma RAS apresenta critérios críticos (Tabela 07) que 

devem ser obrigatoriamente seguidos para que uma propriedade possa ser certificada 

ou para que sua certificação seja mantida. Qualquer propriedade que não cumpra um 

critério crítico não será certificada ou sua certificação será cancelada, mesmo que 

todas as outras exigências tenham sido completamente atendidas. 

 

Tabela 7 - Alguns Critérios Críticos da Norma RAS 

 

Critério 

 

Descrição 

1.10 É necessário um sistema de cadeia de custódia para evitar a mistura de 

produtos de propriedades certificadas com produtos de propriedades não-certificadas. 

2.1 A propriedade deve ter um programa de conservação dos ecossistemas 

2.2 A integridade dos ecossistemas naturais deve ser protegida; destruição ou 

alterações dos ecossistemas são proibidas. 

3.3 É proibido caçar, coletar, extrair ou traficar animais silvestres. 

4.5 A descarga de água residuária não-tratada em corpos de água é proibida. 

4.7 O depósito de substância sólida em canais de água é proibido. 

5.2 Não deve existir discriminação nas políticas trabalhistas e procedimentos de 

Contratação 

5.5 A operação deve pagar aos trabalhadores ao menos o salário mínimo instituído 

pelo governo. 

5.8 É proibido contratar crianças abaixo de 15 anos de idade 

5.10 O trabalho forçado é proibido. 

6.13 O uso de equipamento de proteção individual é exigido durante a aplicação de 

produtos químicos. 

8.4 Somente agroquímicos permitidos podem ser usados em propriedades 

certificadas. 

8.6 Culturas transgênicas são proibidas. 

9.5 
Novas áreas de produção agrícola devem estar localizadas em terras 

adequadas para tal propósito. Não é permitido o corte da floresta natural ou a 

queima para o preparo de novas áreas de produção. 

Fonte: PALMIERI (2008) 

 

A Acreditação das Certificadoras 

 

Segundo PALMIERI (2008) o processo de acreditação é o processo pelo qual uma 

autoridade com legitimidade para isto reconhece a competência de um grupo para 

avaliar atividades. Em outras palavras, pode ser entendido como o processo de 

certificar o certificador. 
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De acordo com PALMIERI (2008) existem três objetivos da acreditação: 

 

 Oferecer consistência entre as certificadoras e os padrões. A consistência é 

especialmente importante para assegurar que todas as certificadoras sigam os 

mesmos procedimentos e que o resultado de um processo de certificação seja 

o mesmo independente da instituição certificadora; 

 

 Assegurar a credibilidade dos programas de certificação para o público. A 

credibilidade tem grande relação com o reconhecimento pelo consumidor e 

outras partes interessadas que determinado selo representa seus valores. 

 

 Verificar se uma certificadora de terceira parte é independente, transparente e 

competente. A independência pode ser verificada pela origem dos recursos 

financeiros das certificadoras e pela equipe de certificação, os quais não 

podem ter qualquer conflito de interesses. A transparência pode ser avaliada 

pela forma como as partes interessadas podem acompanhar o processo de 

certificação e a forma como são conduzidas as denúncias. A competência pode 

ser avaliada por sua estrutura organizacional, treinamento de seu pessoal, 

políticas internas e o contínuo aperfeiçoamento de seus processos e equipe 

para acompanhar as mudanças no campo tecnológico, social e político. 

 

No caso da Certificação Socioambiental, o acreditador é a Rede de Agricultura 

Sustentável (RAS) e a ONG Rainforest Alliance é o escritório central que coordena a 

rede. 

 

A Rotulagem 

 

A principal finalidade da rotulagem é enviar uma mensagem sobre os produtos aos 

compradores. A rotulagem possibilita que produtores comuniquem para seus 

compradores que seus produtos seguem determinado padrão. Do ponto de vista do 

comprador, permite que ele possa fazer suas escolhas melhor informados com base 

em selos idôneos (PHILIPPI JÚNIOR; MAGLIO, 2005). O selo utilizado pela RAS é o 

selo Rainforest Alliance Certified. 
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A auditoria 

 

A ISO 14001 definiu auditoria ambiental como um processo sistemático e 

documentado de verificação que tem por finalidade avaliar, de forma objetiva, se o 

sistema de gestão e condições ambientais especificadas estão em conformidade com 

a norma para certificação e comunicar os resultados deste processo ao cliente. Philippi 

Júnior e Maglio (2005) definiram auditoria como o exame sistemático para determinar 

se as atividades relativas à gestão estão de acordo com as planejadas, se estas foram 

efetivamente implementadas e se atingem os objetivos propostos. 

 

As auditorias podem ser de primeira parte, de segunda parte ou de terceira parte. As 

auditorias de primeira parte são realizadas pela própria organização para determinar 

se o sistema e procedimentos estão melhorando o desempenho ambiental da 

organização de acordo com os seus objetivos. Auditorias de Segunda Parte são 

auditorias nos fornecedores ou nos prestadores de serviço com o objetivo de exercer 

pressão para melhorar o desempenho ambiental não só dos produtos e serviços como 

também da forma como o fornecedor gerencia as suas operações. Auditorias de 

terceira parte são normalmente remuneradas como serviço e executados por uma 

organização que seja independente da auditada, como uma empresa de consultoria ou 

um auditor especializado (PALMIERI, 2008). 

 

No sistema de Certificação Socioambiental, as auditorias são de terceira parte e são 

realizadas pelos membros da RAS. A Certificação Socioambiental exige auditoria de 

primeira parte para certificação de grupos, a qual é chamada pela RAS de Sistema de 

Controle Interno. Os sócios representam a RAS em seu país e são responsáveis pela 

condução de auditorias no mínimo anualmente em todos os empreendimentos 

certificados. No caso de processos de auditoria em países que ainda não são cobertos 

por um membro da RAS, a ONG Rainforest Alliance forma uma equipe de auditoria 

para este novo país ou delega para um dos sócios da RAS (PALMIERI, 2008). 

 

A avaliação de impacto 

 

O termo impacto refere-se à alteração provocada ao ambiente provocada diretamente 

por uma determinada ação. O problema fundamental na avaliação de impacto é 

identificar se as alterações devem-se àquela ação específica ou se outros fatores 

podem estar correlacionados com as modificações observadas. Portanto, diferente de 



92 

 

um diagnóstico, a avaliação de impacto não pode ser realizada simplesmente 

comparando a situação antes e após a ação. A avaliação de impacto deve estimar o 

cenário contrafactual, isto é, o que teria ocorrido sem a ação em causa. As variáveis 

socioambientais podem ser afetadas por fatores independentes do tratamento, por 

exemplo, a quantidade e distribuição das chuvas afeta o número de ocorrências de 

incêndios florestais; a atuação eficiente do Ministério do Trabalho pode levar ao maior 

cumprimento da legislação trabalhista; a disseminação de técnicas alternativas ao uso 

de defensivos agrícolas podem reduzir o uso de agroquímicos independentemente da 

certificação (GARMENDIA et al, 2006 apud PALMIERI, 2008).  

 

A valoração do impacto varia de acordo com a escala temporal e espacial. Impactos 

significativos em uma escala, pode não ter impacto em outro escala. Assim por 

exemplo, o impacto do esgoto lançado em um riacho por uma das centenas de 

propriedades de uma bacia hidrográfica seria desprezível ao considerar a bacia, 

porém pode ter significativo impacto na saúde dos moradores das primeiras 

propriedades pelo qual esse esgoto diluído no riacho passaria. Já a escala temporal 

pode ser especialmente importante em caso de efeitos cumulativos como, por 

exemplo, os agrotóxicos (GARMENDIA et al, 2006 apud PALMIERI, 2008).  

 

2.2.4. A Certificação de Produtos Orgânicos 
 

A preocupação fundamental desta certificação é garantir a não utilização de produtos 

químicos sintéticos na produção agrícola (fertilizantes e agrotóxicos) e que aspectos 

relacionados com o cuidado com o meio ambiente sejam incorporados nas práticas 

agrícolas. Desta forma esta certificação pode ser também considerada de caráter 

ambiental. 

 

Os produtos orgânicos são aqueles que provêm de um método de produção agrícola 

que segue as premissas da chamada agricultura orgânica. A agricultura orgânica por 

sua vez, pertence a um conjunto de métodos e técnicas agrícolas que constitui a 

denominada agricultura alternativa ou sustentável. Dentro do conceito da agricultura 

alternativa existe uma variedade de técnicas de produção, que inclui além da produção 

orgânica, a agricultura natural, a agricultura biodinâmica, a biológica, a permacultura, 

entre outras, diferindo uma das outra apenas pela incorporação de pequenos 

conceitos (RODRIGUES, 2004). 
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Embora desde o início do século XX e até mesmo final do século XIX já tivessem 

estudos sobre essas formas de produção agrícola, foi somente nos anos 60 e 70 que 

elas começaram a despertar atenção como alternativa à produção que se dava nas 

bases da Revolução Verde. E somente nas últimas décadas do século XX estes 

produtos começam a ganhar a maior popularidade nos países desenvolvidos, que é 

onde este mercado é maior. Nos países em desenvolvimento essa demanda ainda é 

incipiente. Um importante passo para o reconhecimento da agricultura orgânica se deu 

em 1972 com a fundação da IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements), com a finalidade de agregar todas as associações e pessoas que 

pesquisam, ensinam e divulgam as técnicas não convencionais de agricultura, bem 

como as que produzem, processam e comercializam alimentos orgânicos e insumos 

naturais (RODRIGUES, 2004). 

 

A produção orgânica é marcada pela não utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

solúveis, hormônios, sulfas, aditivos e outros produtos químicos. Além disto, leis e 

princípios ecológicos e de conservação de recursos naturais são parte integrante 

deste método, cujo objetivo principal não é a exploração imediatista e inconseqüente, 

mas a exploração em longo prazo mantendo o agroecossistema estável e sustentável.  

As questões sociais são prioritárias, procurando-se preservar métodos agrícolas 

tradicionais apropriados, ou aperfeiçoá-los (RODRIGUES, 2004). 

 

A agricultura orgânica apresenta alguns princípios e técnicas que formam os pilares 

que sustentam este método agrícola. Estes princípios e técnicas, chamadas diretrizes, 

segundo Rodrigues (2004), podem ser resumidos pelas suas idéias gerais: 

 

 Manejo e conservação do solo e da água; 

 Incorporação de matéria orgânica e de nutrientes minerais; 

 Rotação de culturas e cultivo múltiplo; 

 Manejo natural de pragas, patógenos e ervas invasoras; 

 Uso adequado de máquinas e implementos agrícolas; 

 Uso de fontes alternativas de energia; 

 Integração agricultura – criação animal; 

 Qualidade dos alimentos; 

 Produtividade e economia agrícola; 

 Comercialização; 



94 

 

 Conservação da natureza e da dignidade humana. 

 

O passo inicial para a organização de um mecanismo de certificação para os produtos 

orgânicos foi dado pela IFOAM, que elaborou as normas básicas para a agricultura 

orgânica, a serem seguidas por todas as associações afiliadas, quando da elaboração 

de suas normas próprias. A partir deste documento central da IFOAM, cada 

associação de agricultura orgânica deve elaborar suas próprias normas, com rigor e 

nível de detalhamento condizente com as características ambientais e sócio 

econômicas de cada região ou país. No Brasil, o órgão pioneiro a ser credenciado 

oficialmente pela IFOAM foi o IBD – Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. 

Além da acreditação do IFOAM, o IBD é a única entidade brasileira que possui 

acreditação internacional, pelo Demeter Internacional para produtos biodinâmicos. 

Além disso, é também acreditado pela Biossuisse, certificadora Suíça que adota 

normas de produção orgânica ainda mais rigorosas que os demais países 

(RODRIGUES, 2004). 

 

Fundado em 1982, o IBD é uma ONG sem fins lucrativos criada a partir de um projeto 

da Associação Tobias, com o objetivo de pesquisa aplicada em agricultura 

biodinâmica. Localiza-se na cidade de Botucatu no interior de São Paulo e além de 

atividades de certificação, o Instituto Biodinâmico realiza palestras, cursos, seminários, 

pesquisas e publicações sobre agricultura orgânica e biodinâmica. 

 

Além do IBD, existem outras certificadoras atuando no país, inclusive internacionais, 

sendo que todas trabalham de forma parecida: a certificadora realiza a certificação e 

concede o uso de um selo, que tem o objetivo de destacar a procedência dos produtos 

orgânicos ou biodinâmicos, indicando que o estabelecimento rural ou a indústria 

processadora satisfaz as diretrizes de produção e processamento definidos nas 

normas. Existem um corpo de inspetores e um comitê de certificação formado por 

agricultores, processadores, acadêmicos, técnicos, e representante de consumidores. 

 

O processo de certificação para a utilização do selo inicia-se com uma visita a 

propriedade e a apresentação de um plano de conversão, onde o produtor deve 

especificar os passos que serão seguidos para atingir o cumprimento de todas as 

normas. 
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A partir da avaliação do primeiro relatório de inspeção pelo comitê, que pode aprovar 

de imediato ou requerer melhorias na propriedade necessárias para uma futura 

certificação. A transição ou conversão é o período em que o produtor deve seguir 

todas as normas, sem que a produção seja considerada orgânica. Após essa primeira 

aprovação, a certificadora realiza visitas periódicas de inspetores ao local de produção 

e análises residuais dos produtos, sendo que 5% da visitas serão sem aviso prévio, 

por sorteio ou indicação do Comitê de Certificação. A certificadora não realiza 

consultorias, mas indica consultores independentes credenciados, nos casos em que o 

produtor necessite de um acompanhamento técnico (RODRIGUES, 2004). 

 

Segundo RODRIGUES (2004) outro fato importante é que além de produtores 

individuais, as certificadoras possuem procedimentos para certificar uma associação 

ou empresa que reúna um grupo de pequenos produtores, que devido a suas 

condições econômicas não poderiam pagar inspeções individuais, bastando para isto 

que a associação esteja numa mesma região com os produtores tendo as mesmas 

características de produção no que se referem à área, culturas, tecnologia e nível 

social. Da mesma forma, no caso de uma empresa contratar e centralizar o 

processamento e comercialização desses produtos, estes devem estar reunidos em 

associação para exercer tarefas relativas à certificação. A associação deve ter um 

corpo interno de administração, que funcione como inspetores capazes de 

acompanhar com visitas anuais todos os produtores. 

 

2.3. O caso das Florestas Plantadas no Sul do Brasil – Certificação FSC 

(IMAFLORA, 2009) 

 

O estudo de caso realizado por IMAFLORA (2009) analisou o impacto da certificação 

florestal FSC em empreendimentos localizados nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Nestes dois estados concentra-se o maior número de 

empreendimentos com reflorestamentos certificados pelo Imaflora/Smartwood. A 

pesquisa também avaliou a diferença entre os empreendimentos certificados com um 

grupo-controle de empreendimentos não-certificados semelhantes e comparáveis. 

 

Os empreendimentos trabalhavam, principalmente, com florestas exóticas dos gêneros 

Pinus e Eucalyptus. A atividade tem alta produtividade e ainda é considerada uma 

estratégia relevante para minimizar os impactos da extração de madeira de florestas 

tropicais nativas. 
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Porém, como qualquer outra atividade rural – e devido ao seu histórico de ocupação 

de grandes áreas – o reflorestamento é motivo de debate entre diversos setores da 

sociedade. A busca pela certificação FSC nesses empreendimentos é algo recente e 

almeja a viabilidade econômica e o reconhecimento da atividade pelo mercado. Diante 

disso, é de extrema importância mensurar os impactos (positivos ou negativos) da 

certificação socioambiental. 

 

A metodologia do estudo sobre as florestas plantadas na Região Sul foi a análise de 

dados de empreendimentos tratados (certificados FSC) e de controle (não-

certificados), possibilitando a identificação dos benefícios socioambientais gerados 

pela certificação FSC. 

 

Os principais temas abordados pela Avaliação Impacto da Certificação FSC em 

Empreendimentos Florestais no Sul do Brasil foram a preservação ambiental, a 

segurança no trabalho, a capacitação, as condições de trabalho, a contratação, o 

acesso à educação e aos serviços de saúde, a organização social e o relacionamento 

com a comunidade. 

 

O estudo realizado pelo IMAFLORA (2009) buscou uma relação causal entre a 

detenção do selo FSC e mudanças nas variáveis de resultado. O estudo de caso 

englobou uma amostra de sete empreendimentos com certificação FSC pelo Imaflora, 

em parceria com o Programa Smartwood da Rainforest Alliance, obtida a partir de um 

universo de 12 empreendimentos, e sete não-certificados, selecionados a partir de 

uma lista de 38 (Tabela 08). 
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Tabela 8 - Descrição dos Empreendimentos 
 

Empreendimento 

 

Localização 

 

Área Total 

 

 

Área Plantada 
(ha) 

 

Número de 
Funcionários 

 

Certificados 

 

Empreendimentos Certificados 

A SC 12000 7000 89 FSC 

B SC 14000 5400 131 FSC 

C SC 16000 10000 171 FSC 

D SC 22272 8615 376 FSC 

E SC 22845 13869 147 FSC 

F RS 3116 1408 79 FSC 

G RS 3109 1591 84 FSC 
 

Empreendimentos Controle 

H SC 14740 8000 113  

I SC 18500 10500 81  

J SC 3000 1800 69  

K SC 2666 1750 30  

L SC 6994 3317 87  

M RS 12600 7500 190  

N RS 6200 3300 110  

Fonte: IMAFLORA (2009) 

 
2.3.1. Os Resultados do Estudo 

 

Os resultados gerais do estudo realizado pelo IMAFORA (2009) demonstraram que a 

certificação obteve impacto positivo praticamente em todos os pontos estudados: a 

preservação ambiental, a segurança no trabalho, a capacitação, as condições de 

trabalho, a contratação, o acesso à educação e aos serviços de saúde, a organização 

social e o relacionamento com a comunidade. A seguir serão abordados somente 

alguns dos resultados, aqueles considerados mais importantes. 

 

Os dados mostraram que trabalhadores florestais de empreendimentos certificados 

eram mais bem remunerados do que trabalhadores de empreendimentos-controle. A 

Tabela 09 mostra que os salários de trabalhadores florestais em empreendimentos 

certificados estão concentrados entre as categorias: maior que um salário mínimo e 

menor ou igual a três salários (93%). Essas categorias representam nos 

empreendimentos-controle apenas 67% das declarações dos trabalhadores. 
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Tabela 9 - Comparação de Salários entre Trabalhadores Florestais Certificados e 

Controle 

Salário de Todos os Trabalhadores Florestais Entrevistados em Empreendimentos 
Certificados e Controle 

 Grupo Certificado Grupo-controle 

Igual ao salário mínimo 3% 27% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 62% 60% 

Entre 2 e 3 salários mínimos 31% 7% 

Entre 3 e 4 salários mínimos 3% 5% 

Fonte: IMAFLORA (2009) 

A variável salário também foi analisada somente para trabalhadores terceirizados, com 

o intuito de investigar se o impacto positivo não estava restrito aos trabalhadores 

próprios. Observou-se a diferença significativa entre o salário de terceiros em 

empreendimentos certificados e de controle, em proporções muito similares ao 

encontrado para todos os trabalhadores (Tabela 10). Não foi comprovada a hipótese 

de que a terceirização leva à precarização das condições de trabalho, principalmente 

em relação à redução de salário em empreendimentos florestais certificados. O 

impacto da certificação socioambiental se manteve para trabalhadores próprios e 

terceiros. 

 

Tabela 10 - Impactos sobre o Salário de Trabalhadores Terceirizados 

Impacto positivo sobre o salário de trabalhadores terceirizados em empreendimentos 

certificados 

 Grupo Certificado Grupo-controle 

Igual ao salário mínimo 6% 36% 

Entre 1 e 2 salários mínimos 71% 53% 

Entre 2 e 3 salários mínimos 21% 6% 

Entre 3 e 4 salários mínimos 3% 4% 

 Fonte: IMAFLORA (2009) 

A questão trabalhista foi analisada principalmente em relação à obtenção pelo 

trabalhador da Carteira de Trabalho assinada, que garante alguns dos principais 

direitos trabalhistas, entre eles o seguro-desemprego, salário regular, férias, 13o 

salário, repouso remunerado, aposentadoria e FGTS.  
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Outros indicadores analisados de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas 

foram a carga horária máxima trabalhada em período normal e o recebimento de 

recursos registrado em folha de pagamento. Considerando que todos os trabalhadores 

de empreendimentos certificados possuíam carteira assinada, pode-se confirmar que a 

certificação não permitiu qualquer flexibilização neste ponto. 

 

Houve também um impacto positivo da certificação socioambiental para os 

trabalhadores com relação ao recebimento fora da folha de pagamento, mas não com 

relação à carga horária trabalhada em período normal (máximo permitido pela 

legislação). Essas práticas foram observadas em empreendimentos certificados, 

porém com menor frequência do que em empreendimentos-controle (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Ítens Relacionados à Contratação 

 

 

Grupo Certificado 

 

Grupo Controle 

 

Exigência FSC 

Registro em carteira 100% 95%   

Carga horária semanal em período normal 92% 82%   

Recebimento de recursos apenas com 

registro em folha 
91% 54%   

Fonte: IMAFLORA (2009) 

 

Outro aspecto de grande importância é a conservação dos recursos naturais, esta foi 

avaliada através da análise das seguintes ações por parte dos empreendimentos 

amostrados: licenciamento ambiental, averbação da Reserva Legal, monitoramento da 

legislação ambiental, controle de espécies invasoras em Área de Preservação 

Permanente, reflorestamento com essências nativas, e estudos de fauna e flora. Além 

disso, foram investigados sinais de conversão florestal nos empreendimentos 

(substituição de fragmentos florestais para uso agrícola, pecuário, florestal, etc.) e a 

proporção de mata nativa existente na propriedade (Tabela 12). 

 

Foram evidentes os impactos da certificação FSC sobre a conservação dos recursos 

naturais nos empreendimentos estudados. Os empreendimentos certificados 

controlam plantas invasoras em APP, mantêm estudos de fauna e flora e não 

demonstram qualquer indício de conversão florestal – diferente do observado em 

empreendimentos controle (IMAFLORA, 2009). 
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Devido às constantes mudanças na legislação, os empreendimentos certificados 

apresentaram mecanismos de monitoramento da legislação ambiental e tinham ou 

estavam em processo de obtenção do licenciamento ambiental e de averbação da 

Reserva Legal. Todas essas características evidenciaram o impacto positivo da 

certificação. Somente o reflorestamento com essências nativas não demonstrou 

impacto positivo. No entanto, existem outras técnicas de recomposição de mata nativa 

que não foram consideradas na avaliação. 

 

Tabela 12 - Conservação dos Recursos Naturais 

Conservação dos Recursos Naturais dos Empreendimentos 

 
 

Grupo Certificado 

 

Grupo Controle 

 

Exigência FSC 

Plano de Controle de espécies 
invasoras 

 

100% 

 

33%   

Estudos de fauna e Flora 

 

71% 

 

29%   

Plantio com espécies nativas 

 

71% 

 

50%   
Monitoramento da legislação 
ambiental 

 

100% 

 

29%   
Licenciamento ambiental das 
propriedades 

 

86% 

 

14%   
Propriedades com reserva legal 
averbada ou com averbação 

 

100% 

 

57%   
Porcentagem média de mata nativa 
nos empreendimentos 

 

42% 

 

34% 

 

Ausência de indícios de coaversão 
florestal de florestas nativas 

 

100% 

 

57% 

 

Fonte: IMAFLORA (2009) 

 

O estudo também verificou indícios de uso das APP, bem como cuidados no manejo 

florestal próximo a essas áreas. De acordo com o depoimento de representantes dos 

empreendimentos, houve impacto da certificação sobre o tratamento diferenciado 

dado ao manejo em áreas próximas às APP: delimitação de áreas naturais sensíveis, 

avaliações pré e pós-colheita nas zonas-tampão, direcionamento do corte na colheita 

(lado oposto à APP) e identificação de árvores para a conservação da avifauna. 

 

Os resultados do estudo para a erradicação do uso do fogo em plantios florestais e a 

contenção do vazamento de óleo em campo – também baseados em declarações – 
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foram diferentes. Houve impacto positivo da certificação sobre essas duas questões 

evidenciando o uso de práticas conservacionistas. Segundo IMAFLORA (2009) não foi 

observado em campo qualquer indício de uso de fogo ou vazamento de óleo em 

empreendimentos certificados, diferentemente do observado em empreendimentos-

controle (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Ameaças à Biodiversidade 

 

Ameaças a biodiversidade nos empreendimentos certificados e controle 

 
 

Grupo Certificado 

 

Grupo Controle 

 

Exigência FSC 
 

Uso do fogo 

 

0% 

 

43%   
 

Ocorrência de caça 

 

57% 

 

71%   
Medidas tomadas pelo 
empreendimento para controle da caça 

 

100% 

 

100%   
Cuidados para evitar o vazamento de 
óleo em campo 

 

100% 

 

28%   
Fonte: IMAFLORA (2009) 

Como conclusão desta discussão pode-se considerar, que Impactos positivos da 

certificação socioambiental, no caso FSC, sobre os empreendimentos florestais foram 

detectados para a maioria dos itens estudados. Não foram encontrados impactos 

negativos com base em dados quantitativos.  

 

Porém, em análise qualitativa, o estudo indicou alguns impactos negativos que foram 

identificados, principalmente por parte dos responsáveis pelos empreendimentos. 

Foram eles: a exigência de cumprimento de leis federais que não condizem com a 

realidade do sistema de produção florestal, o alto custo direto da certificação com 

conseqüente redução do custo-benefício dessa ferramenta, burocracia e necessidade 

de repetição de registros e publicações, além da dificuldade dos prestadores de 

serviço para adequarem-se às normas. 

 
2.4. Considerações sobre o Capítulo 
 

Neste capítulo foram levantadas algumas das certificações conhecidas no mercado 

brasileiro e ao final foi descrito um estudo de caso realizado por IMAFLORA (2009) 

sobre a eficiência da certificação FSC. Cabe recordar mais uma vez o sentido de 

certificação para fechamento este capítulo. 
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De maneira geral, os certificados de qualidade e Selos Verdes atestam que 

determinado produto possui características especiais, variando desde um selo que 

atesta apenas a qualidade final do produto até aquele que também considera o seu 

processo produtivo. Isto é, os consumidores e cidadãos estão preocupados não 

somente com o produto em si, mas com a sua origem e os possíveis impactos 

ambientais e sociais associados à sua produção.  

 

Quando um consumidor opta por um produto certificado, ele entende que aquele 

produto é diferente do não-certificado por ter a garantia de ser socialmente mais justo, 

causar menor impacto ambiental, além de ser mais saudável. Caso contrário, não 

haveria necessidade do selo diferenciador. Nessa relação entre diferentes atores, o 

principal desafio colocado aos Certificados, Selos e Certificadores é a credibilidade 

junto aos consumidores (alvo da certificação), aos produtores e aos demais grupos de 

interesse direta ou indiretamente relacionados com a certificação e seu processo de 

execução. 

 

Assim, para obter sucesso, como já dito várias vezes neste trabalho, a certificação 

deve ser um mecanismo voluntário, independente (realizado por uma terceira parte), 

feito em processos transparentes e apoiado em padrões consistentes. Em tais 

condições, além de contribuir para incentivar mudanças socioambientais, a certificação 

tem sido uma importante forma de diferenciação de commodities agrícolas, facilitando 

seu acesso aos mercados protegidos dos países desenvolvidos, onde há uma 

crescente demanda por produtos com garantia de origem. Nesse contexto, a 

certificação socioambiental visa a diferenciar produtos oriundos de processos de 

produção ambientalmente adequados, socialmente justos e economicamente viáveis. 

Logo, seus Padrões devem refletir a conciliação de interesses dos setores 

econômicos, ambientais e sociais. 

 

Os Padrões merecem atenção especial, pois são a base da certificação e definem as 

regras de troca, ou seja, o que o produto ou o processo produtivo devem conter ou 

atingir para serem certificados. Os Padrões de certificação socioambiental são 

apresentados na forma de Princípios e Critérios. Os Princípios expressam idéias e 

conceitos gerais e definem a estrutura básica dos Padrões. Cada princípio é 

discriminado e detalhado em uma série de Critérios, que traduzem as idéias expressas 

nos Princípios por meio de elementos que possam ser medidos e/ou avaliados. 
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Indicadores são os elementos pelos quais os critérios são objetivamente medidos no 

campo. Enquanto os Princípios e os Critérios devem ser universais, os indicadores 

devem ser adaptados para cada avaliação específica e dependem de fatores locais: 

físicos, ecológicos, socioeconômicos e culturais. 

 

Em relação às florestas plantadas no sul do Brasil, o estudo IMAFLORA (2009) 

mostrou que a certificação florestal FSC resultou em impactos positivos em relação a 

todos os aspectos socioambientais avaliados: saúde e segurança do trabalhador, 

capacitação, manuseio e redução no uso de agrotóxicos, conservação dos recursos 

naturais, manejo florestal e relacionamento com a comunidade. E além de tudo 

concluiu que a certificação FSC cumpriu o seu papel como ferramenta de mercado, já 

que há preferência pelo produto certificado FSC, em detrimento do não-certificado. 

 

Como conclusão deste capítulo, pode-se ressaltar a importância e eficiência do 

sistema de certificação, como uma importante ferramenta de mercado para ser usada 

em busca da sustentabilidade dos produtos naturais, entre eles os biocombustíveis, e 

especificamente o etanol.  
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CAPÍTULO III - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

 

Muito se tem discutido no mundo sobre critérios de sustentabilidade, por diversos 

meios, como mesas redondas, grupos de trabalho e publicações que evidenciam este 

problema. Neste capítulo são analisados alguns destes trabalhos. 

 

A análise dos sistemas de certificação existentes aborda uma série de exemplos de 

boas práticas. Mas de fato nenhum dos sistemas existentes aborda todos os 

problemas relacionados à sustentabilidade envolvidos na produção e uso da 

biomassa. A maioria deles cobre um grande número de critérios, entretanto os 

aspectos baseados no ciclo de vida são raramente abordados e os relativos a 

competição pela terra (alimentos x bioenergia) geralmente não estão incluídos. Alguns 

critérios fundamentais, como conservação da biodiversidade, aparecem de forma 

muito vaga e ainda faltam indicadores mais rígidos e eficientes. O monitoramento e 

verificação dos critérios sociais normalmente colidem com problemas estruturais em 

países pobres. No entanto, ao tratar de critérios é necessário que antes se tenha claro 

a idéia do conceito de desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. 

 

3.1.  Desenvolvimento e Sustentabilidade 

 

Atualmente, os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável têm sido 

utilizados por setores de diferentes ramos da indústria e do agronegócio, sendo que 

muitas vezes em atividades não sustentáveis. A necessidade de se diferenciar 

crescimento econômico de desenvolvimento levou ao conceito de sustentabilidade, 

principalmente, devido à estreita correlação entre os impactos ambientais, sociais e 

econômicos. 

 

Diante disto, cabe levantar um pouco do histórico do seu conceito. Em meados da 

década de 60, houve o surgimento da teoria da dependência, segundo a qual, com o 

crescimento econômico do pós 2° guerra, fatores como persistência das 

desigualdades sociais e regionais, crise de emprego, destruição progressiva do meio 

ambiente, entre outros, levaram ao questionamento das distorções estruturais e da 

própria concepção de desenvolvimento. Analogamente, um novo paradigma de 

desenvolvimento foi proposto em 1972, denominado ecodesenvolvimento, conforme 

relata SACHS (2002).  
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Finalmente, em 1988 foi formalizado o termo desenvolvimento sustentável, que retoma 

os conceitos do ecodesenvolvimento, introduzindo a preocupação com as gerações 

futuras e a dimensão ecológica, além de incorporar as dimensões econômica, social, 

tecnológica, cultural e política. O conceito clássico de Desenvolvimento Sustentável é 

aquele desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) da Organização das Nações Unidas (ONU) e publicado no relatório Nosso 

Futuro Comum, em 1987, que é: ―Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades‖. 

 

De acordo com VEIGA (2007) o ―Desenvolvimento Sustentável‖, apesar de todas as 

ambigüidades e insuficiências inerentes a expressão, indica cada vez mais a inserção 

dessa utopia em detrimento do sistema capitalista. Segundo KEINERT (2007) neste 

cenário o fator consumo representa um importante papel, pois ele define e é definido 

pelo fator produção. Neste sentido pergunta-se: quais seriam os perfis e percursos da 

sustentabilidade ambiental; o cenário para uma sociedade sustentável; a política; o 

projeto e o papel que os vários atores sociais (stakeholders) deveriam desempenhar 

na definição do que deve ser produzido e, conseqüentemente, consumido? Em sua 

essencialidade, o produto não é mais considerado como um bem de consumo, mas 

sim, do ponto de vista do ―serviço‖ que oferece.  

 

Já MANZINI & VEZZOLI (2005) apud KEINERT (2007), propõem o conceito de 

―desmaterialização‖ da demanda social de bem-estar como base de um critério correto 

de desenvolvimento sustentável. Sob esse termo entende-se uma drástica redução do 

número e da intensidade material (quantidade de recursos ambientais necessários 

para gerar uma unidade de produto ou serviço) dos produtos e dos serviços requeridos 

para atingir um bem-estar socialmente aceitável. E, conseqüentemente, uma radical 

mudança em toda a lógica operacional do sistema produtivo. 

 

Porém, de acordo com SACHS (2002), o desenvolvimento também depende da cultura 

local, na medida em que ele implica na invenção de um projeto. Este não pode se 

limitar unicamente aos aspectos sociais e sua base econômica, ignorando as relações 

complexas entre o por vir das sociedades humanas e a evolução da biosfera; na 

realidade, observa-se uma co-evolução entre dois sistemas que se regem por escalas 

de tempo e escalas espaciais distintas. Segundo SACHS (2002) a sustentabilidade no 
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tempo das civilizações humanas vai depender da sua capacidade de se submeter aos 

preceitos de prudência ecológica e de fazer um bom uso da natureza.  

 

Segundo KEINERT (2007) importantes inovações foram introduzidas no mundo 

organizacional a partir da emergência do conceito de sustentabilidade – as quais 

derivam da definição de desenvolvimento sustentável proposta pela CMMAD. Neste 

contexto, o estabelecimento de critérios e indicadores de sustentabilidade se fez 

necessário para se mensurar o quanto o seu processo produtivo se aproxima do ideal 

da sustentabilidade. Para os biocombustíveis, ressaltam-se as diferentes inciativas 

que estão sendo desenvolvidas em favor da sua produção sustentável, lembrando que 

a sustentabilidade agrícola é diferente da industrial, e é determinada por toda a sua 

cadeia produtiva e pelo uso do seu produto. Porém vale destacar que a discussão 

sobre sustentabilidade é distinta e muito mais subjetiva do que simplesmente o 

desenvolvimento de critérios e indicadores. 

 

3.2. Os Critérios Propostos por CRAMER (2007) 

 

Nos últimos anos, a Holanda tem importado pellets de madeira, resíduos da 

agricultura, e bio-óleo para produção de eletricidade. Devido ao aumento das 

importações, o país elaborou um grupo de projetos denominado Produção Sustentável 

da Biomassa, - estabelecido em 2006 pelo Interdepartamental Programme 

Management Energy Transition - o qual tem por objetivo desenvolver um sistema de 

critérios de sustentabilidade para a produção e conversão da biomassa em energia, 

combustível e químicos. 

 

Nesta perspectiva, o grupo liderado pela professora Jacqueline Cramer, inicialmente, 

levantou e descreveu critérios para produção sustentável de biomassa, conforme 

artigo publicado em julho de 2006 e em seguida propôs uma estrutura de testes para a 

produção de biomassa sustentável.   

 

No primeiro trabalho, CRAMER et. al. (2007) identificaram seis grandes temas de 

sustentabilidade: emissões de GEE, competição com alimentos, biodiversidade, meio 

ambiente, prosperidade e bem-estar. Nestes seis temas, nove princípios básicos para 

a sustentabilidade foram formulados, incluindo critérios, indicadores com os requisitos 

mínimos e obrigações de comunicação, conforme apresentados na Tabela 14.  
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Tabela 14 - Sumário dos Princípios e Critérios Estabelecidos por CRAMER et. al. 

(2007) – Dutch Criteria 

Princípios Critérios 
 

1- O balanço de GEE na cadeia produtiva e a utilização da 
biomassa devem ser positivos. 

 

1.1- Na utilização da biomassa deverá ocorrer uma redução 
líquida dos GEE ao longo de toda a cadeia. 

 

2- A produção de biomassa não deve ser à custa de importantes 
reservas de carbono na vegetação e no solo. 

 

2.1- Conservação da vegetação instalada nas reservas de 
caborno quando as unidades estiverem instaladas 

2.2 – Conservação do solo quando as unidades estiverem 
instaladas 

 

3- A produção de biomassa para energia não pode por em 
perigo o suprimento de alimentos e a utilização local da 
biomassa (suprimento energético, remédios, materiais de 
construção) 

 

3.1- Discernimento na mudança do uso da terra na região da 
unidade de produção de biomassa. 

3.2- Discernimento na mudança de preços de alimento e terras 
nas áreas de produção de biomassa. 

 

4- A produção de biomassa não deve afetar a biodiversidade 
protegida ou vulnerável e sempre que possível reforçá-la. 

 

4.1- Não deve haver violações a leis e regulamentações nacionais 
que são aplicáveis a produção de biomassa na área de produção.  

4.2- Em novos ou recentes empreendimentos, não deve haver 
deteriorização da biodiversidade pela produção de biomassa em 
áreas protegidas. 

4.3- Em novos ou recentes empreendimentos não deve haver 
deteriorização em áreas com altos valores naturais, agrários, de 
biodiversidade e culturais. 

4.4- Em novos ou recentes empreendimentos deve haver a 
manutenção ou recuperação de biodiversidade através das 
unidades de produção de biomassa. 

4.5- Reforçar a biodiversidade onde for possível, durante o 
desenvolvimento através do manejo em unidades existentes de 
produção. 

 

5- Na produção e processamento da biomassa, o solo e a 
qualidade do solo devem ser preservados ou melhorados. 

 

5.1-  Não deve haver violação das leis e regulamentos  nacionais 
que são aplicados ao manejo do solo. 

5.2- Na produção e processamento da biomassa, as melhores 
práticas devem ser aplicadas para preservar e aumentar a 
qualidade do solo. 

5.3- O uso de produtos residuais não deve estar em desacordo 
com outras funções locais para a conservação do solo. 
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6- Na produção e processamento da biomassa a água 
subterrânea e superficial não pode ser empobrecida, e a 
qualidade da água deve ser preservada ou melhorada. 

 

6.1- Não deve haver violação das leis e regulamentações 
nacionais aplicáveis para o manejo de água. 

6.2 - Na produção e processamento da biomassa, as melhores 
práticas devem ser aplicadas para preservar e aumentar a 
qualidade da água subterrânea e superficial. 

6.3- Na produção e processamento da biomassa não deve ser 
feito o uso de água oriunda de fontes não renováveis. 

 

7- Na produção e processamento da biomassa a qualidade do ar 
deve ser preservada ou melhorada. 

 

7.1- Não deve haver violação das leis e regulamentações 
nacionais aplicáveis para emissões atmosféricas e qualidade do 
ar. 

7.2 - Na produção e processamento da biomassa, as melhores 
práticas devem ser aplicadas para reduzir as emissões e a 
poluição do ar. 

7.3- .Não deve haver queimadas como parte da instalação ou 
manejo nas unidade de produção da biomassa. 

 

8- A produção de biomassa deve contribuir para a prosperidade 
futura local 

 

8.1- Contribuição futura positiva para empresas privadas na 
economia local e atividades. 

 

 

 

9- A produção de biomassa deve contribuir para o bem estar 
social futuro dos trabalhadores e da população local. 

 

9.1- Não deve existir efeitos negativos nas condições dos 
trabalhadores. 

9.2- Não deve existir efeitos negativos sobre os direitos humanos. 

9.3- O uso da terra não deve levar à violação e uso da 
propriedade oficial, e do direito, sem o consentimento livre e 
prévio da população suficientemente informada local. 

9.4- A contribuição deve ser positiva para o bem-estar da 
população local. 

9.5- Discernir sobre as possíveis violações da integridade da 
companhia 

Fonte: CRAMER et. al. (2007) apud DAM et. al. (2008)  

 

3.3. Critérios BSI (Better Sugarcane Initiative) 
 

A Better Sugarcane Initiative (BSI) é uma iniciativa global sem fins lucrativos dedicada 

a reduzir os impactos ambientais e sociais na produção da cana-de-açúcar, com a 

missão de garantir que os atuais e novos modos de produção possam ser 

considerados ambientalmente sustentáveis. 

 

A iniciativa reconhece que a vasta gama de questões relacionadas com o cultivo de 

cana incidirá sobre algumas importantes questões sociais e ambientais, como a 

produtividade do solo, uso racional da água, gestão de efluentes, manutenção da 

biodiversidade e condições de trabalho equitativas. 
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Através de consultas a representantes internacionais foi desenvolvida a versão 1 de 

princípios e critérios para a produção da cana sustentável (Tabela 15). Atualmente a 

versão 2 já está aberta, em fase de consulta, para aprimoramentos e sugestões. Este 

tipo de prática é fundamental para se obter credibilidade no mercado internacional. 

 

Tabela 15 - Princípios e Critérios BSI 

Better Sugarcane Initiative 

Princípios Critérios 

 

1- Obedecer a Lei. 

 

1.1- Cumprir as leis aplicáveis. 

1.2-Demonstrar claramente o título da terra em conformidade com as práticas 

nacionais e de direito. 

 

2- Respeitar os direitos 

humanos e as condições de 

trabalho. 

 
2.1 - Cumprir com as convenções OIT que regem o trabalho infantil, trabalho forçado, 
discriminação e a liberdade de associação e o direito de negociação coletiva. 
 
2.2- Respeitar e proteger a saúde humana, direitos e normas de trabalho para  

empregados e trabalhadores, incluindo migrantes sazonais e outros contratos de 

trabalho. 

2.3- Oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável no local das operações. 

2.4- Fornecer o salário mínimo a nível nacional aos funcionários e trabalhadores 

(incluindo os migrantes, com contrato de natureza sazonal e outros). 

2.5- Fornecer contratos claros, igualitários e de fácil compreensão. 

2.6- Fornecer programas de suporte social e técnico para complementar a produção e 

processamento de planos de eficiência. 

 

3- Gerenciar entrada, 

produção e eficiência de 

processamento para 

aumentar a sustentabilidade. 

 

3.1- Controlar a produção e eficiência do processo, para medir os impactos da  

produção e transformação de modo que as melhorias sejam feitas ao longo do tempo. 

3.2- Monitorar o impacto nas mudanças climáticas. 

 
4- Gerenciar ativamente a 
biodiversidade e os serviços 
dos ecossistemas. 
 

 

4.1- Avaliar os impactos diretos e indiretos das empresas de cana  

sobre a biodiversidade e os ecossistemas. 

4.2- Consultar relevantes partes interessadas relevantes (stakeholders) e 

implementar a atenuação adequada quando os impactos adversos são identificados. 

 

5- Comprometer-se com a 

melhoria contínua em áreas-

chave de seus negócios. 

 

5.1- Treinar funcionários e outros trabalhadores em todas as áreas do seu trabalho e 

desenvolver as suas competências gerais. 

5.2- Melhorar continuamente o estado do solo e recursos hídricos. 

5.3- melhorar continuamente a qualidade da cana e dos produtos da usina de açúcar. 

5.4- Promover a eficiência energética. 
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5.5- Reduzir as emissões e efluentes para promover a reciclagem de  

fluxos de resíduos em prática. 

5.6- Promover a efetiva pesquisa efetiva, desenvolvimento e experiência de extensão. 

5.7- A expansão ou novos projetos para cana-de-açúcar, no intuito de garantir 
processos participativos, transparentes e consultivos, devem abordar efeitos 
cumulativos e induzidos através da avaliação de impacto ambiental e social. 
 

5.8- Assegurar a participação ativa e transparente em processos consultivos e  

participativos entre as partes interessadas, bem como com as comunidades locais. 

5.9- Promover a sustentabilidade econômica. 

Fonte: BSI (2009) 

 

3.4. Critérios RSB - Mesa Redonda sobre Biocombustíveis Renováveis   

(Roundtable on Sustainable Biofuels) 

Iniciativa global, a mesa redonda dos biocombustíveis sustentáveis foi criada em abril 

de 2007 em Lausanne, na Suíça, com o objetivo de definir as condições de 

sustentabilidade para a cadeia de produção de biocombustíveis.  

 

O conselho de orientação da mesa redonda é composto de 22 membros que têm a 

responsabilidade de representar as diversas partes interessadas do setor. Por isso 

houve um expressivo esforço para equilibrar as diferenças em relação às origens 

geográficas, tendências da sociedade relativas às diferenças culturais e aos diferentes 

interesses no mercado de biocombustivel, e os diversos representantes da cadeia de 

produção. Além disso, dispõe de grupos de trabalho que contam com as contribuições 

de mais de 300 empresas, instituições acadêmicas, grupos ambientalistas e agências 

governamentais. São quatro grupos: meio ambiente, gás efeito estufa, impactos 

sociais e implementação. 

 

O padrão foi escrito basicamente em cima do trabalho de instituições consagradas no 

assunto como o FSC, Better Sugarcane Initiative, Rede de Agricultura Sustentável, 

entre outros. A chamada versão Zero já foi amplamente divulgada para a inclusão de 

itens necessários. Em agosto de 2009 foi lançada a versão 0.5, com alguns 

acréscimos em relação à anterior. 

 

Os princípios, que são os fundamentos gerais da produção sustentável, e os 

respectivos critérios estão incluídos nestas versões. Entretanto, ainda não foram 

desenvolvidos indicadores para se mensurar os critérios.  
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Os critérios propostos pela RSB pretendem abordar as atividades diretas que 

agricultores e produtores podem realizar para evitar conseqüências negativas não 

intencionais. A idéia é que a RSB possa, futuramente, colaborar com governos, 

organizações, agências e atores interessados na compreensão da natureza destes 

impactos e, consequentemente, trabalharem pela eliminação dos mesmos. 

 

O documento foi dividido em 12 fatores considerados fundamentais, são eles: 

legalidade; consultas, planejamento e monitoramento; emissões de gases de efeito 

estufa; direitos humanos e do trabalho; desenvolvimento rural e social; segurança 

alimentar; conservação; solo; água; ar; eficiência econômica; tecnologia; melhoria 

contínua; direitos sobre a terra. Abaixo estão os critérios propostos pela RSB, na 

versão Zero. 

 

Tabela 16 - Critérios Versão Zero RSB 
 

1- A produção de biocombustíveis deve seguir todas as leis aplicáveis do país onde ela 
ocorre, e deve procurar seguir todos os tratados internacionais relevantes à produção de 
biocombustíveis das quais o país em questão é signatário. 

2- Projetos de biocombustíveis devem ser planejados e operados por meio de processos 
apropriados, abrangentes, transparentes, consultativos e participativos que envolvam 
todos os atores relevantes. 

2.a - Para novos projetos de grande escala, deve haver uma avaliação de impactos ambientais 
e sociais, uma estratégia e um plano de mitigação de impactos (AIAS) cobrindo toda a vida do 
projeto, e isso deve emergir através de um processo de consultas para estabelecer direitos e 
obrigações e assegurar a implantação de um plano de longo prazo que resulte em 
sustentabilidade para todos os parceiros e comunidades interessadas. A AIAS deve cobrir 
todos os princípios sociais, ambientais e econômicos delineados neste padrão. 

2.b - Pequenos produtores ou cooperativas que não possam realizar AIAS precisarão de apoio 
e/ou de AIAS modificadas. ‗Produtores de grande porte‘ e ‗interessados relevantes‘ serão 
definidos nos indicadores. 

2.c - Para projetos existentes, é exigido o monitoramento periódico dos impactos ambientais e 
sociais delineados neste padrão. O escopo, a duração, a participação e a extensão das 
consultas e do monitoramento devem ser razoáveis e proporcionas à escala, intensidade e 
estágio do projeto e dos interesses em questão. 

2.d - As consultas com interessados devem incluir esforços significativos para alcançar o 
consenso por meio de consentimento prévio, livre e bem informado. O resultado de tais buscas 
de consenso deve originar benefícios gerais para todas as partes e não deve violar outros 
princípios deste padrão. 

2.e - O consenso pode ser buscado por meio de um grupo selecionado de interessados para 
evitar o bloqueio das decisões por um grupo ou indivíduo específico. 
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2.f - Os processos vinculados com este princípio devem ser abertos e transparentes e todas as 
informações necessárias para obter informações e a tomada de decisões devem estar 
prontamente disponíveis aos interessados. 

3 - Os biocombustíveis deverão contribuir para a mitigação das mudanças climáticas por 
meio da significativa redução das emissões dos GEE em comparação com os 
combustíveis fósseis. 

3.a - Produtores e processadores devem reduzir as emissões de GEE da produção de 
biocombustíveis ao longo do tempo. 

3.b - As emissões devem ser estimadas por meio de uma abordagem consistente com a 
avaliação do ciclo de vida, considerando desde a unidade produtiva até o tanque. 

3.c No ponto de verificação, os valores medidos ou padrões devem ser fornecidos para as 
principais etapas na cadeia de produção dos biocombustíveis. 

3.d - Emissões de GEE originadas de mudanças diretas no uso da terra devem ser estimadas 
usando a metodologia e os valores IPCC Nível 1. Um desempenho melhor em relação aos 
valores padrão do IPCC pode ser demonstrado por meio de modelos ou experiências de 
campo.  

3.e - As emissões de GEE originadas de mudanças indiretas no uso da terra, por exemplo, que 
sejam oriundas de efeitos macroeconômicos da produção de biocombustíveis, devem ser 
minimizadas. Não há nenhuma metodologia amplamente aceita para determiná-las. As 
providências práticas que devem ser realizadas para minimizar esses efeitos indiretos incluem: 

• Maximizar o uso de: refugos e resíduos como matérias-primas, de terra marginal, degradada 
ou desmatada anteriormente, de melhorias em produtividade e de plantações eficientes; 

• Colaboração internacional para evitar mudanças no uso da terra que sejam negativas; e 

• Evitar o uso da terra ou plantações que provavelmente induzam a conversão de terras que 
resulte em emissões de carbono armazenado. 

3.f  - A metodologia preferida para a avaliação do ciclo de vida GEE é a seguinte: 

• A unidade funcional deve ser equivalente a CO2 (em kg) por Giga Joule [kgCO2equ/GJ]. 

• Os gases do efeito estufa cobertos deverão incluir CO2, N2O e CH4. Os valores e vidas do 
Potencial para Aquecimento Global mais recentes no horizonte mais recente de 100 anos do 
IPCC serão usados. 

4 - A produção de biocombustíveis não poderá violar direitos humanos ou direitos do 
trabalho, e deverá assegurar trabalho digno e o bem-estar dos trabalhadores. 

4.a -Os trabalhadores gozarão de liberdade de associação, do direito de organização e do 
direito de negociação coletiva. 

4.b - Nenhuma mão-de-obra escrava ou modalidade de trabalho forçado poderá ocorrer.  

4.c - Nenhum tipo de trabalho infantil poderá ocorrer, exceto em propriedades familiares e, 
mesmo assim, somente quando o trabalho não interferir com a escolarização da criança. 

4.d - Os trabalhadores serão livres de discriminação de qualquer tipo, quer de emprego ou de 
oportunidade, em relação a salários, condições de trabalho e benefícios sociais. 

4.e - Os salários e condições de trabalho dos trabalhadores respeitarão todas as leis nacionais 
e convenções internacionais aplicáveis, assim como todos os acordos coletivos pertinentes. 
Eles também serão determinados por referência, no mínimo, às condições estabelecidas para o 
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trabalho do mesmo tipo ou oferecido por empregadores comparáveis no mesmo país. 

4.f - As condições de segurança e saúde ocupacional para trabalhadores e comunidades 
seguirão padrões internacionalmente reconhecidos. 

5- A produção de biocombustíveis deverá contribuir para o desenvolvimento social e 
econômico de povos e comunidades locais, rurais e indígenas. 

5.a - A AIAS realizada sob o item 2a e o monitoramento necessário sob o item 2b resultarão em 
uma avaliação do perfil das condições sociais e econômicas existentes, assim como um plano 
de negócios que assegurará a sustentabilidade, o desenvolvimento econômico local, a 
igualdade para os parceiros e melhora dos padrões sociais e rurais em todos os aspectos da 
cadeia de valor. 

5.b - Devem ocorrer melhorias nos indicadores sociais e econômicos medidas em comparação 
com o perfil de entrada e as metas, em proporção à escala e à extensão do projeto e à região 
em que ele estiver localizado. 

5.c - A Agenda do Trabalho Digno da OIT é uma ferramenta recomendada para avaliar os 
impactos locais. As melhores práticas indicadas a seguir devem servir de objetivo nesses 
projetos: consideração pelos interesses das comunidades locais, empregos e oportunidades 
para a população local, oportunidades para a força de trabalho na baixa temporada para 
assegurar comunidades locais estáveis, diversificação de plantações se for comprovado que 
isso melhora as condições econômicas das comunidades, treinamento, produtos com valor 
agregado, facilidades de crédito para comunidades locais e pequenos produtores contratados 
(e.g. por meio de esquemas de microcrédito apoiados por compradores ou instituições 
financeiras), e /ou o fornecimento de biocombustíveis ou bioenergia a comunidades locais para 
promover a segurança energética. 

5.d - Estruturas institucionais apropriadas devem ser desenvolvidas, como cooperativas que 
encorajem e maximizem o envolvimento e a administração locais. 

5.e - Medidas especiais que beneficiem mulheres, jovens, comunidades indígenas e grupos 
vulneráveis nas comunidades afetadas e interessadas deverão ser projetadas e implantadas, 
onde aplicáveis. 

6- A produção de biocombustíveis não deverá prejudicar a segurança alimentar. 

6.a - A produção de biocombustíveis deve minimizar os impactos negativos na segurança 
alimentar dando preferência a refugos e resíduos como matérias-primas (desde que 
economicamente viáveis), a terras degradadas/marginais/sub-utilizadas como fontes e para 
melhorias que melhorem a produtividade da produçãode alimentos existentes. 

6.b - A RSB examinará ferramentas diferentes para incentivar o uso dessas fontes preferidas 
de biocombustíveis. Os produtores de biocombustíveis que implantarem projetos novos em 
larga escala devem avaliar a situação da segurança alimentar local e não devem substituir 
plantações que atendem a alimentação se houver indicações de insegurança alimentar local. 

7 - A produção de biocombustíveis deve evitar impactos negativos sobre a 
biodiversidade, ecossistemas e áreas de Alto Valor de Conservação (AVC). 

7.a - Áreas de alto valor de conservação, ecossistemas nativos, corredores ecológicos e outras 
áreas de conservação biológicas públicas e privadas serão identificadas e protegidas. 

7.b - As funções e serviços do ecossistema devem ser preservados. 

7.c - Zonas tampão devem ser protegidas ou criadas. 

7.d - Corredores ecológicos devem ser protegidos ou restaurados. A produção de 
biocombustíveis deve promover práticas que procurem melhorar a qualidade e minimizar a 
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degradação do solo. 

8 - A produção de biocombustíveis deve promover práticas que procurem melhorar a 
qualidade e minimizar a degradação do solo. 

8.a - O conteúdo de matéria orgânica do solo deve ser mantido ou aumentado para seu nível 
ideal dadas as condições locais. 

8.b - A qualidade física, química e biológica do solo deve ser mantida ou melhorada para seu 
nível ideal sob as condições locais. 

8.c - Refugos e subprodutos de unidades de processamento devem ser manejados de modo 
que a qualidade do solo não seja danificada. 

9 - A produção dos biocombustíveis deve otimizar o uso dos recursos hídricos, tanto 
superficiais como subterrâneos, incluindo a minimização da contaminação ou da 
depleção desses recursos, e não deve infringir direitos hídricos formais ou informais 
ditados por costumes locais existentes. 

9.a - A AIAS delineada em 2
a 

deve identificar direitos hídricos existentes tanto formais quanto 
informais ditados por costumes locais, como impactos em potencial do projeto na 
disponibilidade de água no manancial onde ocorre o projeto. 

9.b - A produção de biocombustíveis deve incluir um plano de manejo de água apropriado à 
escala e à intensidade da produção. 

9.c - A produção de biocombustíveis não deve diminuir os recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos. 

9.d - A qualidade dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos deve ser mantida ou 
melhorada em seu nível ideal sob as condições locais. 

10 - A poluição do ar a partir da produção e do processamento de biocombustíveis deve 
ser minimizada ao longo de sua cadeia. 

10.a - A poluição do ar a partir de agroquímicos, unidades de processamento de 
biocombustíveis e máquinas deve ser minimizada. 

10.b - Queimas a céu aberto devem ser evitadas na produção de biocombustíveis. 

11 - Os biocombustíveis devem ser produzidos da maneira mais eficiente possível. O uso 
de tecnologia deve melhorar a eficiência da produção e o desempenho social e 
ambiental em todos os estágios de sua cadeia comercial. 

11.a - Os projetos de biocombustíveis devem implantar um plano de negócios  que reflita um 
compromisso com a viabilidade econômica. 

11.b - Os projetos de biocombustíveis devem demonstrar um compromisso com a melhoria 
contínua no equilíbrio energético, produtividade por hectare e uso de insumos. 

11.c - As informações sobre o uso das tecnologias ao longo da cadeia dos biocombustíveis 
deve ser totalmente disponível, a não ser que sejam limitadas por leis nacionais ou acordos 
internacionais, ou ainda por leis de propriedade intelectual. 

11.d - A escolha de tecnologias usadas ao longo da cadeia de biocombustíveis deve minimizar 
os riscos de danos ao meio ambiente e às pessoas, e continuamente melhorar o desempenho 
ambiental e/ou social. 

11.e - O uso de plantas, micro-organismos e algas geneticamente modificados para a produção 
de biocombustíveis deve melhorar a produtividade e manter ou melhorar o desempenho social 
e ambiental, em comparação com as práticas e materiais comuns sob condições locais. Devem 
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ser feitos monitoramentos adequados e medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a 
migração de genes. 

11.f - Micro-organismos usados no processamento dos biocombustíveis devem ser usados 
apenas em sistemas contidos. 

12 - A produção de biocombustíveis não deve violar os direitos sobre a terra. 

12.a - Sob a AIAS descrita sob o critério 2a, os direitos de uso da terra para as áreas 
escolhidas para o projeto de biocombustíveis devem ser claramente definidos e estabelecidos, 
e não podem ser legitimamente contestados pelas comunidades locais com direitos sobre a 
terra, seja por propriedade formal ou devido a costumes locais.  

12.b - Comunidades locais devem ser compensadas de modo justo e eqüitativo por quaisquer 
aquisições de terras e renúncias de direitos. Acordos livres e bem informados de 
consentimento e negociados devem sempre ser aplicados nesses casos. 

12.c - Mecanismos apropriados devem ser desenvolvidos como parte do plano de mitigação da 
AIAS para resolver disputas sobre direitos de uso e alegações de posse. 

Fonte: RSB (2009) 

3.5. As Certificações em Desenvolvimento para o Etanol Brasileiro 

 

3.5.1. A Certificação do INMETRO 

 

O INMETRO, com o intuito de responder às pressões externas e ao forte 

protecionismo sobre as exportações do etanol, está em fase final do desenvolvimento 

de uma certificação para o álcool produzido no Brasil. Os maiores problemas para a 

sua finalização são os entraves políticos e a sua baixa aceitação pela comunidade 

internacional, já que o INMETRO é um órgão governamental, e poderia camuflar os 

maiores impactos e pressões da produção do etanol. 

 

A padronização e a normalização são características das certificações desenvolvidas 

pelo INMETRO, porém também é questionada a ausência e simplicidade de alguns 

critérios sociais abordados. O objetivo desta certificação é simplesmente normalizar a 

produção e responder às críticas do mercado externo, porém descomprometida com 

mudanças significativas na estrutura agrária e social da produção. 

 

Abaixo estão contemplados os princípios, critérios e indicadores propostos na 

certificação do INMETRO (INMETRO, 2008): 
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Princípio 1 - Racionalidade no uso dos recursos naturais em busca da 

sustentabilidade 

O planejamento da cultura da cana-de-açúcar e a produção de etanol combustível 

devem visar o uso racional dos recursos naturais e a minimização das emissões de 

GEE. 

 

Critério 1.1. Devem ser adotadas estratégias para o uso e manejo sustentáveis dos 

recursos naturais e a minimização das emissões de GEE, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência de atendimento ao Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar, 

quando existente; 

b) existência de procedimentos documentados nos quais o solicitante deve ter e 

manter atualizada sua licença ambiental. No caso de novos empreendimentos (a partir 

de 2009) deve-se, também, elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA); 

c) evidência da adoção de práticas que minimizem ou que promovam a reutilização 

dos recursos hídricos; 

d) existência de processo de geração de energia elétrica a partir do uso de biomassa, 

com substituição do uso de combustíveis fósseis por combustível renovável (bagaço 

de cana, por exemplo), para redução das emissões de GEE; 

e) evidência de que o produtor de cana-de-açúcar, através do aumento gradativo da 

mecanização da colheita, busca manter permanentemente a cobertura de palha no 

solo, durante o período de soqueiras, e faz rotação de culturas nas áreas de reforma, 

para aumento do estoque de carbono. 

 

Princípio 2 - Proteção, recuperação e conservação da biodiversidade 

O manejo do plantio de cana-de-açúcar e a produção de etanol combustível devem ser 

conduzidos de forma a preservar a fauna e flora nativas, os ecossistemas locais e as 

áreas de reserva legal, em particular a Floresta Amazônica e o Pantanal. 

 

Critério 2.1. A cultura da cana-de-açúcar e a produção de etanol combustível devem 

ser executadas considerando a proteção dos ecossistemas locais, conforme abaixo: 
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Indicadores: 

a) evidência de que as unidades de conservação existentes na área de influência do 

plantio, identificadas pelo órgão competente, são respeitadas e conservadas de 

acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 

b) evidência de que são respeitadas as questões ambientais, mais especificamente 

àquelas referentes às áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, de 

acordo com a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965; 

c) evidência de que as florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as 

situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao 

regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de 

supressão, desde que sejam mantidos, a título de reserva legal, no mínimo os 

percentuais estabelecidos na Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, 

exceto para a Floresta Amazônica e o Pantanal, nos quais não são permitidas 

qualquer supressão. 

 

Princípio 3 - Respeito às águas, ao solo e ao ar 

A preservação do solo, dos recursos hídricos e do ar deve ocorrer por meio da adoção 

de prática ambientalmente adequadas, com destaque para redução da queima da 

palha de cana no campo. 

 

Critério 3.1. Devem ser adotadas práticas agrícolas no plantio de cana-de-açúcar e de 

produção de etanol combustível que diminuam a possibilidade de ocorrência de 

impactos ambientais negativos, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência da adoção e implementação de uma política para a redução ou o 

tratamento adequado dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos e cumprimento de: 

i. que os resíduos perigosos sejam destinados a aterros sanitários ou industriais 

licenciados ou enviados a empresas licenciadas para o tratamento adequado; 

ii. que os resíduos e demais efluentes líquidos são tratados e dispostos de acordo com 

a legislação vigente; 

iii. planos de controle ou monitoramento para possíveis acidentes ocasionados por 

derrames ou vazamentos. 

b) evidência de que o descarte de qualquer resíduo do processo produtivo, ou 

embalagens, está de acordo com a legislação vigente; 
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c) evidência de adoção de práticas que indiquem o aproveitamento, ambientalmente 

adequado, dos resíduos resultantes do cultivo da cana e da produção de etanol 

combustível, quando aplicável; 

d) evidência de que são respeitadas as questões relativas aos recursos hídricos, 

principalmente no que tange à gestão e utilização racional e integrada da água, de 

acordo com a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 

e) evidência de registros que comprovem que o solicitante reduz, gradativamente, as 

queimadas e conseqüentemente aumenta a mecanização da colheita, com meta 

explicitada de eliminação total das queimadas por meio da relação:área queimada 

(ha)/área total (ha) 

Nota 1: Devem ser respeitados os percentuais determinados por eventual legislação 

local vigente; 

Nota 2: Novas áreas adquiridas devem ser consideradas em um novo cálculo. 

f) evidência da adoção de medidas eficazes de controle das queimadas, enquanto 

estas não forem totalmente extintas. 

 

Critério 3.2. Devem ser adotadas técnicas de proteção dos recursos naturais com 

adoção de manejo integrado de pragas e doenças, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) existência de manejo integrado de pragas e doenças, incluindo as medidas de 

prevenção ou controle; 

b) existência de monitoramento e registro. 

 

Critério 3.3. Devem ser adotadas boas práticas de uso de defensivos agrícolas e 

fertilizantes, que visem à preservação dos recursos hídricos e edáficos, conforme 

abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência de que os defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados na plantação da 

cana-de-açúcar são aprovados pelas legislações vigentes no país; 

b) evidência da não utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes banidos por 

acordos internacionais, nos quais o Brasil é signatário, ou legislações vigentes no país; 

c) evidência de que a liberação para uso dos defensivos agrícolas é condicionada a 

apresentação de receituário agronômico; 
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d) evidência do atendimento às recomendações técnicas para o manuseio e 

preparação de defensivos agrícolas e fertilizantes necessários no plantio; 

e) existência de registros dos defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados 

(quantidade, periodicidade e áreas aplicadas); 

f) evidência de que o transporte e o armazenamento dos defensivos agrícolas está de 

acordo com o Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de 2002; 

g) evidência de que a disposição final dos resíduos e embalagens dos defensivos 

agrícolas utilizados está de acordo com o Decreto nº 4074, de 04 de janeiro de 2002. 

 

Princípio 4 - Respeito às questões trabalhistas, previdenciárias e de saúde e 

segurança do trabalhador 

As questões trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do trabalhador 

devem ser respeitadas. 

 

Critério 4.1. Devem ser adotadas medidas coletivas e individuais para a prevenção de 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência de que o solicitante observa critérios de segurança e saúde no transporte, 

na preparação e no manuseio de agrotóxicos, maturadores, adjuvantes e produtos 

afins, na descontaminação e descarte de embalagens, conforme previsão da NR-31 

(Portaria no 86, do MTE, de 03 de março de 2005); 

b) evidência de que o solicitante fornece gratuitamente Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) adequados ao risco da atividade exercida pelo trabalhador, conforme 

NR-31 (Portaria no 86, do MTE, de 03 de março de 2005); 

c) evidência de que o EPI é fornecido em perfeito estado de conservação e 

funcionamento e a substituição e reposição são realizadas, quando necessárias; 

d) evidência de que o solicitante motiva, capacita e promove campanhas de 

conscientização para uso adequado de EPIs; 

e) evidência de que o solicitante fornece água potável e fresca em quantidade 

adequada à necessidade de hidratação diária dos trabalhadores e facilita o acesso à 

água nas frentes de trabalho; 

f) existência de instalações sanitárias e locais para refeições em boas condições de 

funcionamento e higiene nas frentes de trabalho, de acordo com o disposto na NR-31, 

e nas usinas; 
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g) existência de alojamentos ou acomodações para os trabalhadores rurais sazonais 

migrantes, quando contratados diretamente pelo solicitante, seja dentro ou fora da 

propriedade rural, observados os requisitos de higiene e privacidade da NR-31; 

h) evidência de que o solicitante exige da organização fornecedora de trabalhadores 

rurais sazonais migrantes, que lhe prestam serviços, alojamentos ou acomodações, 

seja dentro ou fora da propriedade rural, observados os requisitos de higiene e 

privacidade de acordo com a NR-31; 

i) evidência de que o solicitante oferece transporte seguro para os trabalhadores 

dentro de sua propriedade, assim como para o deslocamento dos trabalhadores 

residentes em municípios próximos no trajeto residência – trabalho, quando o percurso 

não for atendido por transporte público, em conformidade com as disposições da NR-

31; 

j) evidência de que somente são utilizadas máquinas de cortar, picar, triturar, moer, 

desfibrar e similares que possuem dispositivos de proteção que impossibilitam contato 

do operador ou demais pessoas com suas partes móveis, conforme subitem 31.12.11 

da NR -31; 

k) evidência de que é proibido fumar no ambiente de produção da usina que possa 

causar riscos, sendo que o(s) ambiente(s) permitido(s) e/ou não permitido(s) devem 

estar devidamente identificado(s); 

l) evidência de que são implementados programas de treinamento e aprimoramento da 

mão-de-obra, com o objetivo de diminuição do número de acidentes de trabalho; 

m) evidência de que o solicitante, tendo o conhecimento da indústria e dos perigos 

específicos, proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e adota medidas 

adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde, minimizando as causas de 

perigos inerentes ao ambiente de trabalho. 

 

Critério 4.2. O desenvolvimento da atividade produtiva deve pautar-se pelo respeito 

aos direitos dos trabalhadores, da criança e do adolescente, procurando dar 

seguimento aos compromissos assumidos pelo Brasil, País-membro da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), quando da ratificação, principalmente, das 

Convenções nº 29, 105, 138 e 182 e da adoção da Declaração sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência de não contratação de trabalhadores com idade inferior à prevista na 

legislação aplicável, em qualquer fase do processo da cadeia produtiva do etanol 
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combustível, desde as etapas iniciais de preparo do solo para o cultivo da cana-de-

açúcar até o produto acabado; 

b) evidência da não submissão do trabalhador a qualquer forma de trabalho forçado ou 

obrigatório e a jornada exaustiva; 

c) evidência do não cerceamento da liberdade do trabalhador, seja por servidão em 

razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, retenção de documentos, 

isolamento geográfico ou mediante vigilância ostensiva por pessoas armadas; 

d) evidência de que o solicitante abstém-se de adotar quaisquer práticas que violem os 

direitos dos trabalhadores relativos à liberdade sindical, reconhecimento efetivo do 

direito de negociação coletiva, acesso ao Judiciário e o de petição perante o 

empregador por meio de entrevistas e depoimentos dos trabalhadores, quando as 

práticas não forem documentadas. 

 

Critério 4.3. As regras da legislação quanto à contratação de mão-de-obra, os limites 

legais de jornada de trabalho e os períodos de descanso devem ser observados, 

conforme a abaixo: 

 

Indicadores: 

a) evidência de formalização dos contratos de trabalho com o devido registro na 

carteira de trabalho e previdência social; 

b) evidência de que o solicitante mantém controle da jornada de trabalho nos moldes 

previstos em lei, ou em convenção, ou acordo coletivo, observado os limites legais dos 

períodos de trabalho, intervalos para descanso e alimentação, no decorrer da jornada; 

c) evidência de que o solicitante remunera, de forma diferenciada e correta, o trabalho 

realizado nos descansos semanais e feriados e no trabalho noturno, de acordo com a 

lei; 

d) evidência de que o solicitante recolhe os encargos trabalhistas e previdenciários na 

forma da lei. 

 

Critério 4.4. Devem ser adotadas práticas que promovam a melhoria das condições 

de trabalho e bem-estar dos trabalhadores, conforme abaixo: 

 

Indicador: 

a) evidência de que o solicitante executa ações de integração e qualificação 

profissional aos trabalhadores recém-admitidos. 
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Critério 4.5. A produção de cana-de-açúcar deve dispor de mecanismo transparente 

de aferição da produção, que não acarrete prejuízo ao trabalhador, conforme abaixo: 

 

Indicador: 

a) evidência de que o solicitante possui um procedimento escrito de aferição da cana 

colhida, previamente divulgado aos trabalhadores, de forma que se possa avaliar se a 

produção dos cortadores está sendo corretamente reconhecida para cálculo da 

remuneração devida. 

 

Critério 4.6. Deve haver uma política de relacionamento com os empregados e as 

comunidades próximas às áreas de plantio de cana-de-açúcar e produção do etanol 

combustível para reconhecimento da minimização dos impactos ou dos benefícios da 

atividade nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, conforme abaixo: 

 

Indicadores: 

a) existência de uma política escrita ou programas sociais de relacionamento com os 

empregados e as comunidades próximas às áreas de plantio e produção do etanol 

combustível para reconhecimento da minimização dos impactos e dos benefícios da 

atividade nos aspectos sociais, ambientais e econômicos; 

b) evidência de que os hábitos e costumes não predatórios das comunidades locais 

são respeitados; 

c) evidência de que é dada prioridade à participação de moradores das comunidades 

locais nas diferentes atividades relacionadas às áreas de plantio e produção; 

d) evidência da implementação de programas de saúde, segurança, higiene do 

trabalho e educação ambiental para os trabalhadores; 

e) evidência de que o solicitante contribui efetivamente com ações de educação 

ambiental, programas de preservação de espécies vegetais e animais e de reservas 

biológicas junto à comunidade local. 

 

3.5.2. A Certificação do IMAFLORA 

 

O instituto IMAFLORA é uma organização não governamental e, entre outras 

atividades, trabalha com certificação de produtos, tanto na área florestal como na 

agrícola. Na área florestal é usada a norma do FSC e na área agrícola a Norma RAS, 

da Rede de Agricultura Sustentável, ou do inglês SAN (Sustainable Agriculture 

Network), que confere o selo Rainforest Alliance. 
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A certificação em cana-de-açúcar é desenvolvida desde 1996 com uma norma 

específica para cana no Brasil, publicada em 1999, mas que, infelizmente, na época 

não houve incentivos econômicos. O mercado de álcool e açúcar; a ausência de 

políticas públicas e envolvimento de governos, associados com a ausência de pressão 

social nacional e internacional determinaram a não implementação desta norma. 

 

 Em 1999 o IMAFLORA se tornou membro da RAS, que é uma rede de ONGs da 

América Latina e com a experiência adquirida no desenvolvimento de normas. Juntos 

elaboraram uma norma para culturas perenes e que vem sendo aplicada desde então. 

Hoje, os produtos certificados com o selo Rainforest Alliance têm grande aceitabilidade 

no mercado internacional. Aqui no Brasil, na área agrícola trabalha-se principalmente 

com café, cacau e citrus. 

  

Durante o ano de 2008 a Norma RAS passou por modificações, incluídas em um 

Adenddum. Essas modificações foram regidas pelos protocolos da ASEAL Alliance, 

publicado em abril de 2009 e deveria ser aplicado a partir de junho de 2009. Com esse 

Adenddum a Norma RAS se torna aplicável a todas as culturas já previstas (as 

culturas perenes) e inclui culturas semi-perenes (como é o caso da cana-de-açúcar) e 

culturas anuais (como soja, milho, amendoim etc). Logo, a norma para a certificação 

do etanol a ser usada pelo instituto seriam as normas RAS + Adenddum RAS, que são 

internacionalmente aceitas, e que, segundo o IMAFLORA, compreende um sistema de 

avaliação completo. 

 

Os princípios da agricultura sustentável e a norma que os apóia foram desenvolvidos 

através de um processo que envolveu múltiplos atores importantes na América Latina 

entre 1991 e 1993. Em 1994, as primeiras propriedades agrícolas de bananas se 

certificaram com essa norma. Desde então, a norma tem sido aplicada em centenas 

de propriedades agrícolas de todos os tamanhos em diversos países por meio de 

auditorias e outras atividades de certificação (RAS, 2009).  

 

No início de 2003, a Rainforest Alliance, como secretaria da Rede de Agricultura 

Sustentável, iniciou uma revisão detalhada da norma versão 2002 com o objetivo de 

produzir uma versão mais ajustada à realidade agrícola e à missão da Rede de 

Agricultura Sustentável. Entre novembro de 2003 e novembro de 2004, houve um 

processo de consultas públicas no qual a Rainforest Alliance solicitou comentários de 
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organizações e indivíduos em nível internacional sobre a norma revisada. Este 

processo culminou em um encontro da Rede de Agricultura Sustentável em novembro 

de 2004 para tomar as últimas decisões técnicas (RAS, 2009).  

 

Em 2005, a Rede de Agricultura Sustentável aprovou a estrutura atual e a ampliação 

da norma de nove para dez princípios. Os dez princípios são os seguintes:  

 

1. Sistema de gestão social e ambiental  

2. Conservação de ecossistemas  

3. Proteção da vida silvestre  

4. Conservação de recursos hídricos  

5. Tratamento justo e boas condições de trabalho  

6. Saúde e segurança no trabalho  

7. Relações com a comunidade  

8. Manejo integrado do cultivo  

9. Manejo e conservação do solo  

10. Manejo integrado de desperdícios  

 

Atualmente, a Secretaria da Rede de Agricultura Sustentável (RAS) é apoiada pelo 

Programa de Agricultura Sustentável da Rainforest Alliance. Esta secretaria coordena 

os processos de desenvolvimento de normas RAS, os quais cumprem o Código de 

Boas Práticas de Desenvolvimento de Normas Sociais e Ambientais da ISEAL 

Alliance. 

 

Segundo RAS (2009) o objetivo da norma é mitigar os riscos ambientais e sociais 

causados pelas atividades agrícolas por meio de um processo que motiva a melhoria 

contínua, assim como fornecer uma medida de desempenho social e ambiental e boas 

práticas de manejo para uma propriedade agrícola. O cumprimento é avaliado através 

de uma auditoria liderada por organismos de inspeção autorizados que medem o nível 

de concordância das práticas ambientais e sociais da propriedade agrícola com os 

critérios da norma.  

 

Como já visto, a norma está estruturada em dez princípios. Cada princípio é composto 

por critérios. A Norma para Agricultura Sustentável da RAS contém 94 critérios. Os 

critérios descrevem as boas práticas de manejo social e ambiental que são avaliadas 

mediante os processos de inspeção.  
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Os documentos normativos da RAS promovem as mudanças em propriedades 

agrícolas de diferentes tamanhos e incluem aspectos relacionados com aspectos 

agrícolas, sociais, legais, trabalhistas, ambientais, de relações com a comunidade e de 

saúde e segurança ocupacional. Por meio da implantação dos conteúdos das normas 

da RAS, a propriedade agrícola inicia um processo de melhoramento contínuo, que é 

avaliado anualmente por auditores autorizados pela RAS. Estes avaliam a 

conformidade da propriedade agrícola com a norma mediante a observação das 

práticas agrícolas e trabalhistas; a avaliação da infra-estrutura existente; entrevistas 

com os trabalhadores e com a gerência ou a administração da propriedade agrícola, 

assim como a revisão da documentação pertinente. A ausência da implantação das 

práticas exigidas pelos critérios da norma ou a falta dos elementos do sistema de 

gestão social e ambiental para propiciar as práticas produzem como resultado a 

atribuição de uma não-conformidade por parte da equipe de auditoria. Durante as 

auditorias, os auditores autorizados da RAS se concentram em encontrar evidências 

físicas relacionadas com melhorias e boas práticas no campo para que os requisitos 

de documentação sejam reduzidos. Os resultados de uma auditoria podem indicar a 

necessidade de documentar procedimentos, políticas e programas para orientar e 

apoiar a implantação das boas práticas de manejo.  

 

De acordo com o sistema RAS (2009), a qualificação para propriedades agrícolas 

segue os seguintes procedimentos: 

 

- A equipe de auditoria qualifica o desempenho da propriedade agrícola em relação a 

cada um dos critérios aplicáveis da norma. Para obter e manter a certificação, as 

propriedades agrícolas devem cumprir com no mínimo 50% dos critérios aplicáveis de 

cada princípio e no mínimo com 80% do total dos critérios aplicáveis. No caso de 

auditorias de plantações de palmeiras oleaginosas, cana-de-açúcar, soja, amendoim e 

girassol, as auditorias se baseiam na Norma para Agricultura Sustentável – Rede de 

Agricultura Sustentável e Adendo RAS - Critérios Novos Adicionais da RAS para 

palmeiras oleaginosas, cana-de-açúcar, soja, amendoim e girassol – Rede de 

Agricultura Sustentável.  

 

- Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável contém 14 

critérios críticos, adicionalmente, o Adendo RAS, apresenta mais dois critérios críticos, 

totalizando-se 16 no caso da cana-de-açúcar. Um critério crítico requer conformidade 
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total para que a propriedade agrícola se certifique ou que mantenha a sua certificação. 

Uma propriedade agrícola que não cumpra um critério crítico não será certificada ou 

terá cancelada a sua certificação ainda que cumpra os demais requisitos da 

certificação.  

 

- Se a propriedade agrícola não cumprir a implantação de quaisquer das práticas 

definidas nos critérios, esta atitude resultará na atribuição de uma não-conformidade, 

que é determinada com base em cada critério de maneira individual. Existem duas 

categorias de não-conformidades: Não-conformidade maior, que indica um 

cumprimento para um critério entre 0% e 49%, e não-conformidade menor, que indica 

um cumprimento para um critério entre 50% e 99%.  

 

Ao contrário da certificação desenvolvida pelo o INMETRO, a certificação da 

IMAFLORA segue princípios e critérios semelhantes ao do FSC. Ao todo são 10 

princípios e 94 critérios, sendo 16 critérios considerados críticos para a certificação da 

cana-de-açúcar. Como são muitos os critérios, abaixo estão descritos somente os 

critérios críticos para o cultivo de cana-de-açúcar (RAS, 2009): 

 

1.1. A propriedade agrícola deve ter um sistema para evitar a mistura de produtos 

certificados com produtos não-certificados em suas instalações, assim como para 

evitar a mistura durante os processos de colheita, empacotamento e transporte. 

Devem ser registradas todas as transações dos produtos certificados. Os produtos que 

saem da propriedade agrícola devem ser devidamente identificados e estarem 

acompanhados de documentação que indique sua origem de uma propriedade 

agrícola certificada.  

 

2.1. Todos os ecossistemas naturais existentes, tanto aquáticos como terrestres, 

devem ser identificados, protegidos e recuperados mediante um programa de 

conservação. O programa deve incluir a recuperação de ecossistemas naturais ou o 

reflorestamento de áreas dentro da propriedade agrícola que não são apropriadas 

para a agricultura.  

 

2.2. A partir da data da solicitação para a certificação, a propriedade agrícola não deve 

destruir nenhum ecossistema natural. Adicionalmente, a partir de 1 de novembro de 

2005, na propriedade agrícola, não deve ter destruído nenhum ecossistema de alto 

valor devido a atividades intencionais de produção na propriedade agrícola. Se entre 1 
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de novembro de 1999 e 1 de novembro de 2005, algum ecossistema natural tenha 

sido destruído por ou devido a atividades intencionais de produção da propriedade, a 

propriedade agrícola deve implantar as seguintes análises e mitigações:  

a. Realizar uma análise da destruição causada para documentar o alcance e o 

impacto ecológico da destruição.  

b. Formular um plano de mitigação que compense os impactos negativos, 

assessorado por um profissional competente, e consistente com a legislação 

aplicável.  

c. Implantar as atividades deste plano de mitigação, incluindo, por exemplo, 

separar uma porcentagem significativa da área da propriedade agrícola para 

fins de conservação.  

 

O conteúdo deste critério foi mudado para o Adendo e se aplica somente para 

auditorias de propriedades agrícolas de palmeira oleaginosa, cana-de-açúcar, soja, 

amendoim e girassol – substituindo o critério 2.2 da Norma para Agricultura 

Sustentável.  

 

3.3. Deve-se proibir a caça, a captura, a extração e o tráfico de animais silvestres na 

propriedade agrícola. É permitido aos grupos culturais ou étnicos caçar ou coletar 

fauna silvestre de modo controlado e em áreas designadas para tais fins sob as 

seguintes condições:  

a. As atividades não incluem espécies ameaçadas ou em perigo de extinção.  

b. Existe legislação estabelecida que reconheça os direitos desses grupos de 

caçar ou de coletar vida silvestre.  

c. As atividades de caça e coleta não têm impactos negativos em processos ou 

funções ecológicas ou importantes para a sustentabilidade agrícola ou de 

ecossistemas locais.  

d. A viabilidade em longo prazo das populações das espécies não será afetada.  

e. As atividades de caça e coleta não são para fins comerciais.  

 

4.5. A propriedade agrícola não deve descarregar ou depositar águas residuárias 

industriais ou domésticas em ecossistemas aquáticos sem demonstrar que tais águas 

cumprem os requisitos legais, e que suas características físicas e bioquímicas não 

degradam a qualidade do corpo receptor de água.  
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4.7. A propriedade não deve depositar nenhum sólido orgânico ou inorgânico tais 

como dejetos domésticos ou industriais, produtos rejeitados, escombros, terras e 

pedras de escavações, lixo proveniente de limpeza de terras, entre outros materiais 

em corpos de água.  

 

5.2. A propriedade agrícola não deve discriminar em suas políticas e procedimentos 

trabalhistas e de contratação por motivos raciais, cor, sexo, idade, religião, 

procedência social, tendências políticas, nacionalidade, afiliações com sindicatos, 

condição médica, orientação sexual ou estado civil, ou por qualquer outro motivo 

indicado pela legislação aplicável, incluindo as Convenções 100 e 111 da OIT e nesta 

norma. A propriedade agrícola deve oferecer pagamento igual, oportunidades de 

capacitação e de promoção e benefícios para todos os trabalhadores pelos mesmos 

tipos de trabalho. A propriedade agrícola não deve influenciar nas convicções políticas, 

religiosas, sociais ou culturais dos trabalhadores.  

 

5.5. Os trabalhadores devem receber uma remuneração base igual ou maior que a 

média regional ou ao salário mínimo estabelecido legalmente, qualquer que seja 

maior, de acordo com a atividade realizada. No caso em que o salário for negociado 

através de uma convenção coletiva ou outro acordo, o trabalhador deve ter acesso a 

uma cópia deste documento durante seu processo de contratação. Para o trabalho 

remunerado por produção, quota ou empreitada, o pagamento estabelecido deve 

permitir que o trabalhador ganhe um salário mínimo, com base em uma jornada de 

trabalho de oito horas diárias de acordo com as condições médias de um dia de 

trabalho ou em caso onde estas condições não possam ser cumpridas.  

 

5.8. É proibida a contratação direta ou indireta de trabalhadores menores de 15 anos 

de idade, quer em período integral ou parcial. Nos países que ratificaram as 

convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho), a propriedade agrícola 

deve acatar o estabelecido na Convenção 138, Recomendação 146 (idade mínima).  

As propriedades agrícolas que contratarem adolescentes (entre 15 e 17 anos) deve 

manter um registro para cada jovem com as seguintes informações:  

a. Nome e sobrenome;  

b. Data de nascimento (dia, mês e ano);  

c. Nome e sobrenome dos pais ou do tutor legal;  

d. Local de origem e residência permanente;  

e. Tipo de trabalho que realiza na propriedade agrícola;  
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f. Número de horas estabelecidas para trabalhar;  

g. Salário recebido;  

h. Autorização de trabalho por escrito assinada pelos pais ou o tutor legal do 

menor.  

 

Os trabalhadores entre 15 e 17 anos não podem trabalhar mais de oito horas diárias, 

nem mais de 42 horas semanais. O horário de trabalho não deve interferir com as 

oportunidades de educação. Não se deve atribuir a estes trabalhadores atividades que 

contemplem riscos à saúde, como a manipulação e a aplicação de agroquímicos, ou 

trabalhos que exijam elevado esforço físico.  

 

5.10. É proibido qualquer tipo de trabalho forçado, que inclui o trabalho sob o regime 

de prisão involuntária, de acordo com as Convenções 29 e 105 da OIT e a legislação 

nacional. A propriedade agrícola não deve reter parcial ou totalmente o salário, 

benefícios ou qualquer direito adquirido ou estabelecido pela lei ou documentos dos 

trabalhadores com a finalidade de obrigá-los a trabalhar ou ficar na propriedade 

agrícola, ou como ação disciplinar (corretiva). A propriedade agrícola não deve 

empregar a extorsão, o endividamento, as ameaças, o abuso ou o assédio sexual, ou 

qualquer outra medida física ou psicológica para obrigar os trabalhadores a trabalhar 

ou ficar na propriedade agrícola, ou como ação disciplinar.  

 

6.13. Todos os trabalhadores que aplicam, manipulam ou têm contato com 

agroquímicos, incluindo os que lavam a roupa ou o equipamento que ficou exposto a 

agroquímicos, devem usar equipamento de proteção individual. A propriedade agrícola 

deve fornecer equipamentos de proteção individual em bom estado e incentivar seu 

uso entre os trabalhadores. O equipamento deve reduzir o contato com agroquímicos 

e a possibilidade de intoxicações agudas ou crônicas e cumprir com o mais rígido 

entre: a) os requisitos indicados nas folhas de segurança (MSDS – Material Safety 

Data Sheets) do produto, b) a legislação vigente ou c) o equipamento indicado no 

Anexo 2 da norma.  

 

7.2. A administração da propriedade deve implantar políticas e procedimentos para 

identificar e considerar os interesses das populações locais e grupos de interesses 

comunitários em relação às atividades de produção da propriedade ou mudanças que 

possam gerar impactos sobre a sua saúde, emprego ou recursos naturais locais. A 
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propriedade agrícola deve documentar e disponibilizar ao público todas as queixas e 

comentários que receber acerca de suas atividades de produção e suas respostas.  

O conteúdo deste critério foi mudado para o Adendo e se aplica somente para 

auditorias de propriedades agrícolas de palmeira oleaginosa, cana-de-açúcar, soja, 

amendoim e girassol – substituindo o critério 7.2 da Norma para Agricultura 

Sustentável.  

 

8.4. Não é permitido o uso das seguintes substâncias químicas ou biológicas em 

propriedades agrícolas certificadas:  

a. Substâncias biológicas ou orgânicas não registradas legalmente no país para 

uso comercial;  

b. Agroquímicos que não estejam registrados legalmente no país;  

c. Agroquímicos mencionados na lista de agroquímicos proibidos e severamente 

restringidos nos Estados Unidos da América pela Agência de Proteção 

Ambiental (EPA); e agroquímicos proibidos e severamente restringidos pela 

União Européia;  

d. Substâncias que tenham sido proibidas mundialmente sob a Convenção de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgânicos Persistentes (POP);  

e. Substâncias incluídas no Anexo III do Convênio de Roterdã pelo programa de 

Consentimento Fundamentado Prévio (PIC), em relação a proibições nacionais 

ou restrições severas por motivos ambientais ou de saúde documentadas em 

ao menos duas regiões do mundo;  

f. Todas as substâncias da lista Dirty da Dozen Rede de Ação de Agroquímicos 

(―Pesticide Action Network‖).  

 

8.6. A propriedade agrícola deve tomar medidas para evitar introduzir, cultivar ou 

processar culturas transgênicas. Quando se introduzem acidentalmente materiais 

transgênicos vindos de áreas vizinhas nos cultivos de uma propriedade agrícola 

certificada, a propriedade agrícola deve desenvolver e executar um plano para isolar 

os cultivos e preparar um relatório de acompanhamento para cumprir com os 

requisitos deste critério.  

 

8.8. (Somente se aplica para o cultivo da cana-de-açúcar) Não é permitido o uso de 

fogo para a preparação de colheitas nas propriedades agrícolas que utilizam máquinas 

para essa atividade. Todas as demais propriedades agrícolas - que colhem cana-de-

açúcar manualmente ao invés de usar máquinas - devem eliminar o uso do fogo para 
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a preparação da colheita dentro de um período máximo de três anos onde devem 

implantar as seguintes regras:  

a. Explicar a seus trabalhadores, fornecedores e comunidades vizinhas o plano 

de eliminação do uso de fogo.  

b. Cumprir com a legislação local sobre o uso do fogo no manejo da propriedade 

agrícola. Executar a queima em condições que minimizem o impacto em 

trabalhadores, comunidades vizinhas e recursos naturais.  

c. Propriedade agrícola não deve permitir que o fogo se propague para áreas de 

conservação. A equipe encarregada da queimada (uso do fogo) deve estar 

capacitada para o manejo, controle e supressão de fogo.  

 

9.5. As novas áreas de produção devem estar localizadas somente nas terras que 

apresentem condições de clima, solos e topografia adequadas para a intensidade da 

produção agrícola planejada. O estabelecimento de novas áreas de produção deve se 

basear em estudos de capacidade de uso do solo que demonstrem a capacidade 

produtiva em longo prazo. Não é permitido o corte de florestas naturais ou a queima 

para o preparo de novas áreas de produção.  

 

3.6. Considerações sobre os Critérios de Sustentabilidade e as Certificações 

para o Etanol Brasileiro 

 

Como comentado, os desafios para a produção sustentável do etanol são diversos. 

Muitos grupos de trabalho em diferentes partes do mundo vêm propondo soluções 

para a redução dos impactos e pressões gerados pelo setor sucroalcooleiro. Neste 

capítulo foram descritos alguns dos principais critérios de sustentabilidade para a 

produção de biomassa e biombustíveis, e, ao final, descritas as duas certificações em 

desenvolvimento para o etanol brasileiro. 

 

Diversos trabalhos sobre o assunto estão em desenvolvimento no Brasil e no mundo, 

sendo que um dos principais pontos destacados trata da aplicabilidade do modelo 

proposto. Entretanto, muitos dos princípios e critérios propostos são de extrema 

dificuldade para se mensurar, uma vez que não dispõem de indicadores confiáveis. 

Ainda vale lembrar as diferenças entre os países que desenvolveram os critérios e a 

realidade brasileira, com certeza, diferente da alemã ou holandesa, por exemplo. 
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De uma forma geral, as mesas redondas sobre biocombustíveis, criadas para debater 

o assunto sustentabilidade, agem de forma a agregar conhecimentos oriundos de 

diferentes regiões do globo. Ou seja, registra-se uma gama de cientistas, entidades e 

empresas, ou seja, atores de diversas partes do mundo e com interesses diferentes, 

opinando sobre um único assunto: como produzir bicombustível de forma sustentável. 

 

A fim de avaliar os estudos de CRAMER (2007), RSB (2009) e BSI (2009) foi 

elaborada uma tabela de análise comparativa (Tabela 17) dos fatores críticos 

propostos por LIMA/COPPE/UFRJ (2009), com o que consta de princípios e critérios 

nestes três estudos. Os resultados desta tabela servirão de base para a proposta de 

princípios e critérios que será desenvolvida no capitulo IV. 

 

Tabela 17 - Análise Comparativa dos Princípios e Critérios propostos por 

CRAMER (2007), BSI (2009) e RSB (2009) com os Fatores Críticos da Produção 

do Etanol 

 

Fatores Críticos da Produção do Etanol CRAMER (2007) BSI (2009) RSB (2009) 

Perda de Biodiversidade 
      

Erosão 
      

Disponibilidade dos Recursos Hídricos 
      

Qualidade dos Recursos Hídricos 
     

Qualidade do Ar Local 
     

Clima Global      
Emissões na Cadeia do Etanol 

     
Balanço Energético    
Uso de Fertilizantes    
Organismos Geneticamente Modificados     
Uso do Solo – Competição com Alimentos 

     
Condições de Trabalho 

      
Direitos Trabalhistas      
Trabalho Infantil      
Geração de Empregos     
Distribuição de Renda     
Renda     
Concentração Fundiária    
Responsabilidade Social das Empresas 

     
Competitividade/Implicações Econômicas      
Fonte: Elaboração Própria com base em CRAMER (2007), RSB (2009), BSI (2009) e 
LIMA/COPPE/UFRJ (2009),  

 

O que se pode observar durante a análise dos referidos trabalhos é que o estudo de 

CRAMER (2007) aborda com muito mais efetividade os fatores ambientais, enquanto 
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os critérios propostos pela BSI (2009) abordam com mais clareza os fatores sociais. Já 

os critérios RSB (2009) abordam quase toda a gama de fatores críticos e se mostra o 

mais completo. 

 

Os fatores ambientais abordados pela BSI (2009) são tratados de forma muito vaga, 

inclusive as questões relativas aos recursos hídricos, ao uso do solo e à 

biodiversidade. Não foram desenvolvidos critérios claros sobre estes tópicos. Já nos 

critérios propostos por CRAMER (2007) ocorre o oposto. Foram abordados com 

bastante clareza os fatores ambientais, mas quase não há critérios sobre os principais 

problemas socioeconômicos relativos à produção do etanol, que são: as condições de 

trabalho, questões trabalhistas, trabalho infantil e distribuição de renda. Na realidade 

as práticas não estão bem definidas e os critérios não estão claros sobre o assunto. 

 

Já os critérios propostos pela RSB (2009) abordam quase todos os fatores críticos da 

produção do etanol. A maioria dos critérios se apresentou de forma clara, com práticas 

e metodologia bem definidas. Só não esclarece a questão dos fertilizantes e as 

questões relativas à distribuição de renda e à concentração fundiária, de forma 

específica. 

 

Nos critérios levantados por CRAMER, pela BSI e pela RSB, são observados vários 

tópicos importantes comuns aos três estudos. Entre eles citam-se: biodiversidade, 

balanço de GEE, condições de trabalho, solo, água e legalidade. A legalidade está 

bem exposta em todos os critérios de sustentabilidade descritos nesta dissertação, 

embora seja este um dos grandes problemas no caso brasileiro, pois as leis não são 

respeitadas. Então, nessa discussão é torna-se necessário considerar que um modelo 

de certificação deve garantir o respeito às leis e o cumprimento das normas que 

regulamentam o processo sustentável de produção de etanol. 

 

Entre os maiores obstáculos relativos aos princípios e critérios se pode citar aqueles 

de avaliação indireta, como uso da terra e competição pelo uso da terra (incluindo 

alimentos vs. biocombustíveis), distribuição de renda e concentração fundiária. Estes 

critérios dependem de esforços além da certificação para serem alcançados, como 

políticas públicas adequadas e específicas para esta atividade. Destaque-se ainda no 

campo de política fundiária a dificuldade de se estabelecer indicadores eficazes para 

se mensurar tais impactos como no caso do da competição pelo uso da terra. 
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Já em relação aos sistemas de certificação em desenvolvimento para o etanol 

brasileiro serão discutidas as suas principais fragilidades e a sua abrangência, sem 

entrar no mérito de princípios e critérios muito a fundo, pois a proposta de critérios do 

próximo capítulo será feita de acordo com a análise comparativa dos trabalhos 

CRAMER (2007), RSB (2009) e BSI (2009) com os fatores críticos da produção do 

etanol no Brasil. As certificações em desenvolvimento servirão somente de modelo 

para o estudo, já que abordam outros critérios, exatamente para o seu próprio 

funcionamento. Como analisados a seguir, elas são bem completas e servirão para 

complementar as idéias propostas. 

 

O modelo desenvolvido pelo INMETRO teve como fundamentos outras certificações já 

realizadas pelo próprio Instituto, e está basicamente focada em normatizar a produção. 

Alguns critérios importantes foram negligenciados, como a competição pelo uso da 

terra (alimentos vs. etanol) e a interferência no preço dos alimentos. Também não 

estão bem definidos os critérios relacionados à poluição das águas, do solo e do ar. 

Estes três tópicos foram condensados em apenas um princípio, além de não definir 

claramente os critérios para cada um deles. Na realidade foi definida uma gama de 

indicadores para critérios poucos desenvolvidos. 

 

Os critérios sociais relacionados às condições trabalhistas embora mais detalhados 

neste modelo não contemplam pontos fundamentais como distribuição de renda e 

desenvolvimento social. Sabe-se que o Brasil é um país com grandes desigualdades 

sociais nitidamente verificadas no setor sucroalcooleiro. Um dos principais problemas 

do setor é a concentração fundiária que não é sequer mencionada no modelo do 

INMETRO, nem em nenhum dos demais critérios de sustentabilidade estudados. 

Portanto, é imprescindível que um sistema de certificação também contribua para 

reverter esta situação.  

 

Por outro lado, há de se reconhecer que o modelo em si apresenta avanços, pois 

estabelece critérios para a maioria dos problemas causados pela produção do etanol, 

e dentro das suas limitações ainda é uma boa opção para a certificação do produto. 

Cabe mencionar que a certificação do INMETRO aborda com detalhes a questão de 

fertilizantes e defensivos, que não é comentada nos outros critérios de 

sustentabilidade estudados. Cabe lembrar que o INMETRO é reconhecido pela 

certificação de produtos, logo está mais focado na normatização, o que pode explicar 

o detalhamento em relação à determinação de fertilizantes e defensivos. 
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Um dos maiores problemas observados nas duas certificações, INMETRO e 

IMAFLORA, é o de como criar procedimentos, com base em critérios para os efeitos 

indiretos. Isto pode ser explicado pela dificuldade em se realizar monitoramento 

constante nas mudanças de uso da terra, conectado com as variações econômicas 

relativas a preços de alimentos e outros. Para este critério é necessário mais do que 

um simples sistema de certificação, é recomendável uma verificação política de uso da 

terra nos países aonde será implantado a certificação. 

 

Pode-se observar grandes diferenças entre as duas certificações em desenvolvimento 

para o etanol brasileiro. A primeira (INMETRO) é bem mais simples e com um foco 

absolutamente voltado para as críticas internacionais, ou seja, é voltada para 

responder às futuras barreiras protecionistas à exportação do etanol brasileiro. Já a 

segunda, a certificação IMAFLORA, baseada nas normas RAS, se apresenta de forma 

mais completa e nos moldes da reconhecida certificação do FSC.  

 

A certificação desenvolvida pelo IMAFLORA aborda todos os fatores considerados 

críticos na produção do etanol. Um grande número de critérios de importância básica 

relacionados aos impactos ecológicos da produção de biomassa é contemplado neste 

sistema. O seu maior problema está na sua forma de implementação e sua viabilidade. 

Como no sistema FSC, a certificação RAS também está atrelada aos altos custos de 

implantação e não favorece os pequenos produtores. Desta forma, o objetivo de 

promover sustentabilidade não será igual para todos. 

  

Os critérios socioeconômicos são fatores-chave para a credibilidade e aceitação da 

certificação. Vários critérios são abordados pela Certificação IMAFLORA, porém a sua 

verificação envolve uma complexa rede de problemas. Problemas relativos ao 

monitoramento e à auditoria de invasão de terras, trabalho em condições degradantes, 

trabalho infantil, salários, renda, terras indígenas, e outros, que são citados, porém 

difíceis de controlar ainda mais em países em desenvolvimento e emergentes. 

 

A situação estrutural existente na maioria dos países produtores no hemisfério sul, 

como no caso do setor sucroalcooleiro brasileiro, muda o foco do sistema de 

certificação socioambiental de acordo com as necessidades. São elas: condições de 

trabalho mais justas (abrigos, condições sanitárias, alimentação adequada, suprimento 

de água, equipamentos de segurança, seguro social, entre outros); luta contra a 
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discriminação; salários justos e compensações; fim do trabalho infantil (nos países 

pobres este problema é muito comum, pois as famílias dependem das crianças para 

ajudar na renda); liberdade de associação e negociação coletiva; treinamento; e 

comércio justo (entre produtores, financiamento adequado). 

 

Retomando ao assunto aceitação, cabe lembrar novamente que a certificação deve 

ser um mecanismo voluntário, independente, feito em processos transparentes e 

apoiado em padrões consistentes. Logo, considerando que o INMETRO é um órgão 

governamental, imediatamente relaciona-se isto a uma certificação ―chapa branca‖, ou 

seja, ela perderia o item ―independente”. Porém o INMETRO é uma exceção neste 

sentido, pois é um Instituto já reconhecido com a prática de certificações. Certo que 

não se tratam de certificações de cunho socioambiental, mas sim certificações de 

produto, pois apesar de ser um órgão do governo mantém a sua independência em 

relação à auditorias e métodos.  

 

Entretanto, suspeita-se que a certificação do INMETRO não foi finalizada exatamente 

por interesses políticos no ZAE da cana ou em outras certificações para o etanol. Esta 

situação reflete a realidade dos órgãos governamentais brasileiros, razão pela qual 

devemos questionar: será que a certificação do INMETRO realmente seria aceita pela 

comunidade internacional?  

 

Por outro lado tem-se a certificação agrícola do IMAFLORA nos moldes internacionais, 

baseada nos princípios RAS (SAN - Sustainable Agriculture Network), já largamente 

divulgada pelo mundo e adaptada para a realidade do etanol brasileiro. Mesmo assim 

ainda existem problemas para que esta seja estabelecida no mercado de açúcar e 

álcool no Brasil. 

 

Como conclusão deste capítulo, pode-se afirmar que a criação de mesas redondas 

para discutir a sustentabilidade de biocombustíveis é a melhor iniciativa para se 

chegar a uma evolução real sobre o assunto - a RSB é um bom exemplo - pois desta 

forma diferentes atores, podem dar a sua contribuição para se alcançar a 

sustentabilidade do etanol.  

 

Outra questão seria sobre a fragilidade de um sistema de certificação para o etanol. 

De acordo com o que foi visto, o monitoramento e a auditoria são limitações do 

processo de certificação, além do próprio entrave político para seu estabelecimento no 
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mercado brasileiro. Desta forma, observa-se a convergência para uma ação conjunta: 

um sistema de mercado e voluntário, a certificação, e um sistema governamental e 

normativo, como por exemplo, o ZAE. 
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CAPITULO IV – PROPOSTA DE PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE PARA O ETANOL 

 

Com a intenção de concluir a discussão dos critérios de sustentabilidade, são 

determinados, nesta dissertação, alguns princípios e critérios considerados 

fundamentais para a produção de etanol sustentável no Brasil. A idéia fundamental é 

tentar subsidiar futuros trabalhos e certificações. Para se iniciar a discussão desta 

proposta vale relembrar, mais uma vez, o conceito de padrões, princípios, critérios e 

indicadores.  

 

Os padrões são a base da certificação socioambiental e definem o que o produto ou o 

processo produtivo devem conter ou atingir para serem certificados. Geralmente os 

padrões de certificação socioambiental são apresentados na forma de princípios e 

critérios. Os princípios expressam idéias e conceitos gerais e definem a estrutura 

básica dos padrões. Cada princípio é discriminado e detalhado em uma serie de 

critérios, que traduzem as idéias expressas nos princípios por meio de elementos que 

possam ser medidos e/ou avaliados. Enquanto os princípios e os critérios devem ser 

universais, os indicadores devem ser adaptados para cada avaliação especifica e 

dependem de fatores locais: físicos, ecológicos, socioeconômicos e culturais.  

 

Neste estudo não foi desenvolvido um método completo para a certificação do etanol 

brasileiro, porque isto demandaria outras pesquisas sobre pontos fundamentais do 

processo, como a determinação de indicadores mensuráveis e eficientes, formas de 

abordagem e auditoria, escopo de metodologia, estudo de campo, entre outros, o que 

não foi objeto desta dissertação. No entanto, o que foi proposto, refere-se exatamente 

àquilo que é considerado a ―espinha dorsal‖ da certificação, ou seja, ao que é 

fundamental, que são os princípios e os critérios de um modelo. Novos e específicos 

estudos sobre o assunto devem ser explorados, para que se tenham indicadores 

eficientes para se mensurar a sustentabilidade da cadeia de produção do etanol. 

 

Para a formulação da proposta de princípios e critérios de sustentabilidade para o 

etanol brasileiro, foram levados em consideração os fatores críticos de sua produção, 

já citados no Capítulo I. Nesta etapa, os fatores críticos são pontos fundamentais na 

proposta de critérios de sustentabilidade, pois eles retratam exatamente os principais 

entraves e problemas da produção do etanol no país. Desta forma, os fatores críticos 

vão se correlacionar com os chamados ―temas”, os quais irão reger os princípios e 
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critérios exatamente de acordo com as necessidades do caso brasileiro. Neste 

aspecto, cabe destacar que um tema pode ser formado pela junção de um ou mais 

fatores críticos. 

 

Os fatores críticos usados no modelo proposto são todos aqueles já expostos no 

trabalho realizado por LIMA/COPPE/UFRJ (2009), resultado da comparação de 

estudos de OBERLING (2008), GOLDEMBERG et al. (2008), e SMEETS et al. (2008). 

A idéia é abranger toda a gama de fatores críticos possíveis no caso do etanol 

brasileiro, pois desta forma, em princípio, estaria se abordando todos os entraves e 

problemas relativos à sua sustentabilidade já identificados.  

 

É importante salientar que esta proposta não teve a intenção criar novos critérios para 

a produção de biocombustíveis, e sim selecionar critérios determinados por meio de 

uma análise comparativa daqueles anteriormente discutidos. Desta forma, foi criada 

uma proposta de princípios e critérios fundamentais para a produção do etanol 

sustentável. Cabe também ressaltar que uma seleção de critérios completa deve ser 

feita a partir de estudos de campo, com a participação de especialistas de diversas 

áreas de atuação.  

 

Um dos principais pontos a ser destacado é a questão da legalidade. A maioria dos 

critérios e certificações estudadas coloca como fundamental a obediência às leis 

vigentes na região (estado/país). A recomendação de princípios e critérios desta 

dissertação aborda primordialmente este princípio, apesar de não estar incluída como 

fator crítico na seleção proposta por LIMA/COPPE/UFRJ (2009). Isto porque 

reconhece que um dos grandes problemas do setor sucroalcooleiro brasileiro decorre 

exatamente do descumprimento da legislação. Então, para tentar assegurar a 

sustentabilidade na produção do etanol, deve se garantir que a legislação seja 

rigorosamente cumprida, tanto na esfera municipal, quanto estadual e nacional.   

 

 Na Tabela 18 são apresentados os principais fatores críticos e seus respectivos 

temas para a cadeia produtiva do etanol no Brasil. 
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Tabela 18 - Correlação dos Fatores Críticos com os Temas 

 

Fatores Críticos da Produção do Etanol Temas 

Não Cumprimento das Leis Legalidade 

Perda de Biodiversidade Biodiversidade 

Erosão do solo 
 

Uso do Solo 
Uso de Fertilizantes e Defensivos 

Disponibilidade dos Recursos Hídricos 
 

Recursos Hídricos 
Qualidade dos Recursos Hídricos 

Qualidade do Ar Local Recursos Atmosféricos 

Clima Global 
 

Clima Global Emissões na Cadeia do Etanol 

Balanço Energético 

Uso do Solo – Competição com Alimentos Segurança Alimentar 

Condições de Trabalho 

Condições de Trabalho Direitos Trabalhistas 

Trabalho Infantil 

Geração de Empregos  

 

Desenvolvimento Social e Econômico 

 

Distribuição de Renda 

Renda 

Concentração Fundiária 

Responsabilidade Social das Empresas 

Competitividade/Implicações Econômicas 
 

Eficiência Tecnológica 
Organismos Geneticamente Modificados 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Outra questão importante é que esta proposta parte da idéia que sempre haverá 

transparência para todas as informações. Já que é o fundamento de qualquer 

certificação ser um mecanismo voluntário, independente (realizado por uma terceira 

parte), feito em processos transparentes e apoiado em padrões consistentes.  

 

A escolha dos princípios e critérios foi determinada através de análise comparativa dos 

critérios CRAMER (2007), BSI (2009) e RSB (2009). Mas cabe ressaltar que muitos 

dos princípios e critérios adotados têm como referência o que está sendo 

recomendado pela Mesa Redonda de Biocombustíveis (RSB, 2009), pois é uma 

iniciativa global, com integrantes brasileiros, que considera princípios e critérios de 

certificações internacionalmente reconhecidas (inclusive FSC e RAS), e ainda aborda 
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a maioria dos trabalhos realizados sobre o assunto, como visto na discussão do 

capítulo anterior.  

 

Na análise comparativa realizada e a aferição dos critérios abordados nos estudos 

CRAMER (2007), BSI (2009) e RSB (2009) se observou a ausência de critérios 

relativos à concentração fundiária e fertilizantes. Estes critérios foram incluídos na 

proposta dentro dos princípios desenvolvimento social e uso do solo respectivamente. 

Cabe mencionar que alguns critérios podem ser aplicados em mais de um princípio, 

como no caso dos fertilizantes, enquanto outros critérios deverão ser aplicados 

respeitando-se outro princípio como, por exemplo, no caso das variações genéticas. 

 

Logo a estrutura do modelo proposto está descrita conforme o esquema a seguir 

(Figura 12) 

 

Figura 12 - Modelo da Proposta de Princípios e Critérios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Fator Crítico/Tema 

Princípio 

Critérios 
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4.1. Princípios e Critérios Recomendados para a Sustentabilidade do Etanol 
Brasileiro 

 

Tema: Legalidade  

Princípio 1: A produção de etanol deve respeitar a legislação pertinente.  

Critérios: 

a. Obedecer todas as leis do país e região onde a produção ocorre.  

b. Respeitar todos os tratados internacionais referentes à produção de etanol dos 

quais o Brasil seja signatário.  

c. Respeitar o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE). 

 

Tema: Biodiversidade 

Princípio 2: A produção de etanol deve evitar impactos negativos sobre a 

biodiversidade, ecossistemas e áreas de alto valor de conservação.  

Critérios: 

a. Áreas de Alto valor de Conservação, ecossistemas nativos, corredores 

ecológicos e outras áreas de conservação biológicas públicas e privadas 

deverão ser identificadas e protegidas.  

b. Em novos ou recentes empreendimentos não deve haver deteriorização da 

biodiversidade pela produção do etanol em áreas protegidas.  

c. As funções e serviços do ecossistema devem ser preservados. 

d. Zonas tampão devem ser protegidas ou criadas.  

e. Corredores ecológicos devem ser protegidos ou restaurados.  

f. Os impactos diretos e indiretos das empresas de cana-de-açúcar sobre o 

ecossistema e biodiversidade devem ser avaliados e controlados.  

g. Em novos e recentes empreendimentos deve haver manutenção e recuperação 

da biodiversidade pelas próprias empresas de cana-de-açúcar.  

 

Tema: Uso do Solo 

Princípio 3: Na produção de etanol, o solo e a qualidade do solo devem ser 

preservados ou melhorados.  

Critérios: 

a. O conteúdo da matéria orgânica do solo deve ser mantido ou aumentado para 

o seu nível ideal. 

b. A qualidade física, química e biológica do solo deve ser mantida ou melhorada 

para seu nível ideal. 
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c. Defensivos agrícolas, fertilizantes, refugos e subprodutos de unidades de 

processamento devem ser manejados de modo que a qualidade do solo não 

seja danificada. 

 

Tema: Recursos Hídricos 

Princípio 4: A produção do etanol deve otimizar o uso dos recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos, tanto em relação à disponibilidade hídrica quanto à 

qualidade da água.  

Critérios: 

a. Incluir um plano de manejo de água apropriado à escala e à intensidade da 

produção.  

b. A produção de etanol não deve diminuir quantitativamente os recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos.  

c. A qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos deve ser mantida 

ou melhorada em seu nível ideal.  

d. Defensivos agrícolas, fertilizantes, refugos e subprodutos de unidades de 

processamento devem ser manejados de modo que a qualidade da água não 

seja danificada. 

 

Tema: Recursos Atmosféricos  

Princípio 5: Na produção de etanol a qualidade do ar deve ser preservada e a poluição 

do ar minimizada ao longo da sua cadeia.  

Critérios: 

a. A poluição do ar a partir de agroquímicos, unidades de processamento de 

etanol e maquinas deve ser minimizada.  

b. Devem-se evitar queimadas na produção de etanol. Aonde a mecanização total 

não for possível deve se implementar a semi-mecanização. 

 

Tema: Clima Global 

Princípio 6: O etanol deve contribuir para a mitigação das mudanças climáticas por 

meio de um balanço de Gases de Efeito Estufa (GEE) positivo ao longo de toda a 

cadeia.  

Critérios: 

a. Produtores devem reduzir as emissões líquidas de GEE da produção de etanol 

ao longo da cadeia e do tempo.  
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b. As emissões devem ser estimadas através da avaliação do ciclo de vida.1  

c. No ponto de verificação, os valores medidos ou padrões devem ser fornecidos 

para as principais etapas na cadeia de produção de etanol.  

d. Emissões de GEE originadas de mudanças diretas no uso da terra devem ser 

estimadas usando a metodologia prevista nos relatórios IPCC.  

e. Emissões de GEE originadas de mudanças indiretas no uso da terra como, por 

exemplo, as oriundas de efeitos macroeconômicos da produção de etanol, 

devem ser minimizadas.  

f. Os fertilizantes nitrogenados, orgânicos e sintéticos, devem ser manuseados 

de acordo com a metodologia prevista na resolução ACM0017 para evitar a 

formação de GEE.2 

 

Tema: Segurança Alimentar 

Princípio 7: A produção de etanol não deverá afetar a segurança alimentar.  

Critérios: 

a. Os produtores de etanol que implantarem projetos novos em larga escala 

devem avaliar a situação da segurança alimentar e não devem substituir 

plantações que atendem a alimentação se houver indicações de insegurança 

alimentar local.  

b. Minimizar os impactos negativos na segurança alimentar dando preferência à 

refugos e resíduos como matérias-primas, à terras degradadas/ marginais/ 

subutilizadas como fontes, e à melhorias que aumentem a produtividade da 

produção de alimentos existentes.  

 

Tema: Condições de Trabalho  

Princípio 8: A produção de etanol deverá respeitar os direitos humanos e direitos 

trabalhistas, e deverá assegurar trabalho digno e o bem-estar dos trabalhadores.  

Critérios: 

a. Cumprir com as convenções OIT.  

b. Nenhuma mão-de-obra escrava ou modalidade de trabalho forçado poderá 

ocorrer.  

                                                           
1
 A unidade funcional para avaliação do ciclo de vida deve ser equivalente a CO2 (em Kg) por Giga Joule 

(KgCO2 eq/GJ) e os GEE cobertos deverão incluir CO2, N2O e CH4. 

2
 Maiores informações sobre a metodologia no documento ACM0017 nas referências bibliográficas. 
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c. Nenhum trabalho infantil poderá ocorrer, exceto em propriedades familiares e, 

mesmo assim, somente quando o trabalho não interferir na escolarização da 

criança.  

d. Fornecer pelo menos salário mínimo a nível nacional aos funcionários e 

trabalhadores (inclusive os migrantes, com contrato de natureza sazonal).  

e. Fornecer contratos claros, igualitários, e de fácil compreensão.  

f. Os trabalhadores gozarão de liberdade de associação, do direito de 

organização e do direito de negociação coletiva.  

g. Os trabalhadores serão livres de discriminação de qualquer tipo, seja de 

emprego ou de oportunidade, em relação a salários, condições de trabalho e 

benefícios sociais.  

h. As condições de segurança e saúde ocupacional para trabalhadores e 

comunidades seguirão padrões internacionalmente conhecidos.  

 

Tema: Eficiência Tecnológica  

Princípio 9: O etanol deve ser produzido da maneira mais eficiente possível. 

Critérios:  

a. Demonstrar compromisso com a melhoria contínua no equilíbrio energético, 

produtividade por hectare e uso de insumos. 

b. A escolha de tecnologias usadas ao longo da cadeia de biocombustíveis deve 

minimizar os riscos de danos ao meio ambiente e às pessoas, e continuamente 

melhorar o desempenho ambiental e/ou social. 

c. O uso de plantas, micro-organismos e algas geneticamente modificados para a 

produção de etanol deve melhorar a produtividade e manter ou melhorar o 

desempenho social e ambiental, em comparação com as práticas e materiais 

comuns sob condições locais. Devem ser feitos monitoramentos adequados e 

medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a migração de genes.3 

d. Os projetos de etanol devem implantar um plano de negócios e eficiência 

tecnológica que reflita um compromisso com a viabilidade econômica.  

 

 

 

                                                           
3
 Entende-se que o uso de organismos genéticamente modificados se confronta com a preservação da 

biodiversidade, logo este critério deve respeitar o princípio n
o
2, e estar de acordo com todas as 

recomendações internacionais e legislação nacional sobre o assunto. 
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Tema: Desenvolvimento Social e Econômico 

Princípio 10: A produção de etanol deverá contribuir para o desenvolvimento social e 

econômico de povos e comunidades, resultando na melhoria da distribuição de renda 

e redução da concentração fundiária. 

Critérios: 

a. Os projetos de etanol devem estimular a expansão da cana através de 

pequenos produtores a fim de diminuir a concentração fundiária e melhorar a 

distribuição de renda local. 

b. Devem ocorrer melhorias nos indicadores sociais e econômicos medidos em 

comparação com o perfil de entrada. 

c. Os impactos sociais e econômicos locais devem ser avaliados tendo como 

referência a Agenda do Trabalho Digno da OIT. 

d. Estruturas institucionais apropriadas devem ser desenvolvidas, como 

cooperativas que encorajem e maximizem o envolvimento de pequenos 

produtores locais. 

e. Os direitos de uso da terra para as áreas escolhidas para a expansão de cana-

de-açúcar devem ser previamente definidos e estabelecidos, observando que 

as comunidades locais devem ser compensadas de modo justo e eqüitativo por 

quaisquer aquisições de terras e renúncias de direitos.   

f. Medidas especiais que beneficiem mulheres, jovens, comunidades indígenas e 

grupos vulneráveis nas comunidades afetadas e interessadas deverão ser 

projetadas e implantadas, onde aplicáveis. 
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CAPITULO V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Como forma de contribuir para minimizar os impactos negativos envolvidos na cadeia 

de produção do etanol no Brasil e assim torná-la mais sustentável, neste trabalho, 

partiu-se do princípio que existem duas formas de se alcançar este objetivo: a 

primeira, uma solução normativa e obrigatória, o Zoneamento Agroecológico da Cana-

de-Açúcar (ZAE) - a ser implementado a partir da aprovação do PL 6077/09 - e a 

segunda, que no início foi considerada a mais indicada, a certificação socioambiental 

do etanol. 

 

O ZAE se mostrou bastante contraditório em diversos aspectos abordados e 

demonstrou ser um instrumento de resposta ao mercado externo. Sua maior 

fragilidade está na questão do Cerrado continuar como espaço prioritário para a 

expansão da cana. Como já dito, o Código Florestal permite o desmatamento de até 

80% da propriedade no Cerrado Brasileiro e, sendo assim o ZAE pouco contribuirá 

para sua preservação, mesmo que seja aprovado e devidamente fiscalizado o 

cumprimento de suas determinações. Assim, ao priorizar a região do Cerrado como 

apta para o cultivo da cana, indiretamente compromete a proteção da Amazônia e 

Pantanal, pois reforça a tendência de deslocamento da produção de grãos e da 

pecuária para aquelas regiões.  

 

Questões relativas à concentração fundiária e a distribuição de renda não foram 

suficientemente tratadas em nenhum dos critérios e sistemas de certificação para o 

etanol estudos, muito menos pelo ZAE. A pressão dos usineiros sobre os pequenos e 

médios produtores para compra ou arrendamento de suas terras é uma realidade que 

contribui para expulsá-los do campo, intensificando o êxodo rural e, 

conseqüentemente, o inchaço dos centros urbanos. O modelo de produção do etanol 

adotado no país, baseado em monocultivos sobre extensas áreas é uma questão 

polêmica e que tem sido bastante criticada, uma vez que aprofunda o histórico 

problema da concentração de terras e de renda. Como já acontece com o cultivo do 

eucalipto em alguns municípios do país, como, por exemplo, Eunápolis, no Extremo 

Sul da Bahia, resoluções limitando o máximo de área agricultável de cana por 

município poderiam ser uma forma abrandar este impacto. Outra opção seria a 

expansão da cana por meio de ―contratos de parceria‖ (ou terceirizações) que não 

resolvem o problema dos monocultivos, mas evitam, em parte, o êxodo rural. Por outro 

lado, ressalta-se que a questão da mecanização contribui indiretamente para a não 
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reversão deste quadro, lembrando que o seu alto custo impede a participação dos 

pequenos produtores no agronegócio e favorece apenas os grandes latifundiários. 

 

Em relação à certificação do etanol foram determinados os princípios e critérios 

considerados essenciais para subsidiar uma certificação do etanol. Destaca-se que a 

intenção deste trabalho não foi no sentido de se elaborar uma nova certificação, já que 

para isto se precisaria incluir indicadores, avaliar outros sistemas de certificação, além 

de ser necessário um estudo de campo de caráter interdisciplinar com a presença de 

especialistas de diversas áreas. Entretanto, cabe ressaltar que, como foi mostrada, a 

certificação desenvolvida pelo IMAFLORA, baseada nos critérios RAS, é reconhecida 

internacionalmente, podendo, portanto, ser adaptada ao caso do etanol brasileiro. 

Assim, neste trabalho foram estudados critérios de sustentabilidade desenvolvidos 

mundialmente para a produção de biomassa e biocombustíveis, além daqueles 

considerados fatores críticos da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. 

 

Por outro lado, salientou-se que a certificação constitui uma ferramenta de mercado e 

de eficiência reconhecida na perspectiva da produção sustentável em outros setores 

do agronegócio. No caso das florestas plantadas no sul do Brasil o resultado da 

certificação FSC foi extremamente positivo. Porém, vale ressaltar, que há 

controvérsias, envolvendo o alto custo da certificação e a questão da não 

conformidade de terceirizados, devido à dificuldade de adaptação aos moldes FSC. 

 

A hipótese inicial baseada na idéia de que o ZAE da cana-de-açúcar lançado pelo 

governo não seria suficiente para assegurar a produção sustentável do etanol foi 

testada e validada. Isto porque em países emergentes e em desenvolvimento, como o 

Brasil, não há fiscalização eficiente, logo as leis tendem a não ser respeitadas. Então a 

solução inicialmente proposta seria uma ferramenta de mercado, independente e 

voluntária, ou seja, a certificação. 

 

Porém, no decorrer da dissertação se observou que somente a certificação também 

não seria suficiente para assegurar a produção sustentável do etanol. Os estudos 

analisados indicaram fragilidades e limitações dos sistemas de certificação. De forma 

concisa, os principais fatores limitantes são: ausência de critérios e indicadores 

adequados a realidade brasileira, ausência de controle efetivo e sistema de 

monitoramento, elevados custos da certificação e as diferenças regionais no país. 
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Durante a análise dos critérios e certificações consideradas neste trabalho, se 

observou a diferença de abordagem de acordo com a realidade local. Verificou-se que 

no trabalho de CRAMER (2007) não foram abordados em profundidade os critérios 

sociais, exatamente pelas condições vigentes do país desenvolvido (Holanda) e pelo 

desconhecimento dos problemas inerentes aos países subdesenvolvidos. Já nos 

critérios BSI (2009) os aspectos ambientais foram pouco desenvolvidos, enquanto as 

questões trabalhistas foram abordadas com destaque. 

 

 Tópicos fundamentais relacionados à distribuição de renda e concentração fundiária 

não foram abordados com clareza em nenhum dos trabalhos analisados. A questão de 

fertilizantes e defensivos agrícolas foi levantada somente nas certificações em 

desenvolvimento, não houve definição de critérios sobre o assunto nos estudos de 

CRAMER (2007), BSI (2009) e RSB (2009). A questão da transgenia é abordada de 

forma branda, pois, neste caso, não se pode desconsiderar a experiência com a soja, 

na qual se observou, que após poucos anos de cultivo das variedades transgênicas, 

houve uma diminuição da produtividade e aumento do consumo de agrotóxicos. 

 

A proposta de princípios e critérios abrangeu a maioria dos fatores críticos, inclusive 

aqueles pontos que não tinham sido mencionados nos critérios de sustentabilidade 

levantados. Questões relacionadas à concentração fundiária, ao uso de fertilizantes e 

defensivos, à obediência ao ZAE e às emissões de GEE por fertilizantes, foram 

desenvolvidas e adicionadas à proposta. Alguns pontos foram deixados em aberto, 

como, eliminar ou limitar o uso da produtividade/ha no pagamento dos trabalhadores, 

e determinar área agricultável máxima para a plantação de cana por município. No 

caso do limite municipal partiu-se do conceito que esta ação deve estar associada às 

políticas públicas ou ao ZAE, já que a certificação é de caráter voluntário. Sobre a 

eliminação/limitação do pagamento por produtividade, foi adotada a idéia de que 

bastaria seguir as condições adequadas de trabalho, segundo a OIT. Porém, entende-

se, que esses tópicos devem ser tratados de forma mais específica futuramente. Em 

resumo, a proposta se apresenta adequada e fundamentada para o caso brasileiro. 

 

Destacam-se, também, os conflitos entre alguns dos princípios e critérios 

recomendados nesse trabalho. A questão da mecanização é um assunto muito 

delicado, pois se de um lado há uma melhora na qualidade do ar, do solo e clima, do 

outro existe o desemprego, entrando em conflito direto com o princípio do 

desenvolvimento social e econômico.  Outro exemplo é o critério relativo às variedades 
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genéticas, proposto em desenvolvimento tecnológico, que se confronta com o princípio 

da preservação da biodiversidade. Em alguns casos observa-se existir um confronto 

entre critérios ambientais e socioeconômicos, logo a partir da análise destes conflitos, 

que são diferentes em cada região do Brasil, deve se delinear quais critérios e ações 

são mais importantes e necessárias, para assegurar que o etanol brasileiro seja 

produzido, respeitando os princípios da sustentabilidade. 

 

Quanto ao alto custo da certificação para pequenos produtores, o caso das florestas 

plantadas no sul do Brasil é bastante emblemático e está relacionado a um dos pontos 

fundamentais para garantir a sustentabilidade dos projetos. Neste sentido é importante 

salientar que um sistema de certificação deve funcionar para todos e não somente 

para uma minoria.  

 

Outro fator fundamental se refere à localização do empreendimento, pois um sistema 

de certificação universal não abordará de forma adequada diferentes países ou 

diferentes regiões no Brasil. O setor sucroalcooleiro no Sudeste está estruturado de 

forma completamente diferente do Nordeste, por exemplo. Os maiores problemas no 

sudeste são aqueles de cunho ambiental relacionados à APP e à Reserva Legal. Já no 

Nordeste a maior parte dos problemas é de caráter social, o que não minimiza os 

impactos ambientais. Além de que o Sudeste está mais avançado em questões 

tecnológicas.  

 

Então, em relação à aplicabilidade deste estudo, pode-se afirmar que ele está mais 

bem adaptado à realidade da região Sudeste do Brasil, pois se baseou em critérios 

internacionais onde o monitoramento freqüente se faz extremamente necessário, o 

que ainda é inviável nas regiões produtores do Nordeste e mesmo no Centro-oeste. O 

Sudeste compreende uma região em que os produtores se interessam pela 

certificação, e avaliam que o alto custo de implantação será compensado pela receita 

gerada com a exportação, lembrando que um sistema de certificação é voluntário. 

 

Desta forma, em curto prazo, poderiam ocorrer dois tipos de produção no Brasil, 

aquela voltada para o mercado externo, que seria certificada e com os impactos 

negativos reduzidos, e aquela direcionada para o mercado interno, não certificada e 

sem maiores preocupações ambientais e sociais, além do respeito à legislação 

vigente, o que irá depender do nível de fiscalização aplicado. Diante destas questões, 

cabe argumentar até que ponto a certificação realmente irá diluir as barreiras 
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protecionistas e assegurar uma maior sustentabilidade para o etanol, considerando-se 

todo o território brasileiro? 

 

Já em longo prazo, dentro de uma perspectiva dinâmica, a certificação poderia ser 

uma forma de preparar o produtor de cana, mesmo aquele não certificado, para as 

práticas sustentáveis recomendadas pela certificação. A pressão interna por produtos 

ambientalmente e socialmente corretos também poderia aumentar, justificando uma 

adequação da maioria dos produtores à forma de produção sustentável. Outros pontos 

que poderiam estimular a certificação seriam: a inclusão dos critérios da certificação 

em novas leis ou como diretriz no ZAE, e o estabelecimento de financiamentos no 

setor de acordo com a conformidade dos produtores com os critérios de 

sustentabilidade recomendados. 

 

Mais uma questão que deve ser discutida está relacionada à aprovação do PL 6077/09 

referente às diretrizes do ZAE. Haveria uma grande mudança nos sistemas de 

certificação, já que a obediência à lei vigente é um princípio fundamental desse 

processo. Isto poderia determinar a extinção de níveis de graduação existentes nos 

sistemas de certificação. Por exemplo, a certificação do IMAFLORA, na qual o 

processo é dado com níveis de conformidade e com vários dos critérios semelhantes 

aos recomendados pelo ZAE. 

 

Em um pior cenário pode-se ainda discutir a eficácia do ZAE sem aprovação do seu 

projeto de lei. Neste caso ao invés de ser um instrumento normativo e legal, o 

respectivo zoneamento seria simplesmente um instrumento norteador de políticas 

públicas e de financiamento. Seria equivalente a todos os outros zoneamentos 

ecológico-econômicos já lançados pelo governo, que demonstraram ser insuficientes 

para promover um desenvolvimento sustentável e ordenado, combinando crescimento 

econômico com equilíbrio ambiental. 

 

Então, conclui-se que para se promover uma maior sustentabilidade para a produção 

do etanol brasileiro é necessária uma ação conjunta de ferramentas de mercado 

(certificação), ferramentas legais (ZAE) e políticas públicas setoriais definidas pelo 

Estado brasileiro. São muitos os desafios para a produção sustentável do etanol no 

Brasil, que agregam ainda muitos problemas ambientais e sociais pertinentes à própria 

estrutura agrícola vigente.  
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Como recomendações para trabalhos futuros, aponta-se para a necessidade de 

realização de estudos específicos nesta área, já que ainda há muitos problemas que 

precisam ser abordados de forma mais detalhada.  A proposta de princípios e critérios 

se apresentou de forma completa e específica para o etanol brasileiro, mas ainda 

precisa ser lapidada nos moldes de um sistema de certificação.  

 

Esta dissertação também não levantou nem desenvolveu indicadores, logo existe a 

necessidade de elaboração de novas pesquisas, visando o desenvolvimento de 

indicadores específicos para as diferentes realidades regionais brasileiras. Após o 

desenvolvimento destes, é recomendável que seja elaborado um estudo de caso para 

se avaliar a eficácia desse sistema de certificação em diferentes regiões do Brasil. 

 

Outras questões como a receptividade da certificação brasileira pelo mercado externo, 

principalmente EUA e UE (União Européia), e as conseqüências da inclusão da 

certificação do etanol, em longo prazo, para os produtores no mercado interno, devem 

ser estudadas de forma específica em novos trabalhos. 
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