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Em todo o processo de produção e consumo existe uma perda qualitativa de 

energia – chamada de irreversibilidade ou entropia – que normalmente é lançado ao 

meio ambiente. No caso do etanol, para cada litro produzido e/ou consumido, são 

gerados diversos resíduos não incorporados ao produto final e lançado ao meio 

ambiente. Esses resíduos geram impactos ambientais e externalidades negativas na 

medida em que afetam a qualidade de vida de terceiros. A queima da cana-de-açúcar 

para colheita manual é um dos impactos mais importantes do ciclo de vida do etanol: 

além de gerar diversos impactos ao meio ambiente, causa danos à saúde das populações 

vizinhas. O presente trabalho busca, por meio de uma proposta metodológica, valorar 

economicamente estes danos e estimar o custo ambiental das queimadas. A análise dos 

resultados mostra que são custos significativos quando comparados aos custos internos 

de produção de uma usina. Mostra também que a valoração econômica do meio 

ambiente é uma forma de inserir a variável ambiental no planejamento energético e 

muito útil para análises de custo-benefício, planos e programas e políticas públicas. Ou 

seja, trata-se de um instrumento de gestão que pode contribuir para tornar o processo 

produtivo do etanol mais eficiente e sustentável. 
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There is a qualitative loss of energy – called entropy or irreversibility – in all 

processes of consumption and production, which in many cases is no longer used and is 

rejected to the environment. In regard to ethanol, for each liter of the biofuel produced 

and/or consumed, various sorts of wastes, not embodied to the final product, are 

generated and launched to the environment. These wastes cause environmental impacts 

and negative externalities to the extent they affect third ones life quality. Sugar cane 

burning for manual harvesting is one of the main impacts of ethanol life cycle: it causes 

several impacts to the environment and damages the health of neighborhood population. 

The present work aims, through a methodological propose, to assess economically this 

damages and estimate the environmental burning costs. Analysis results show these are 

considerable costs when compared to productions costs from the ethanol mils. It shows 

also that the economic valuation of the environment is a possible way to put the 

environmental variable into the energetic planning and very useful in several analysis, 

such as cost-benefit, plans, programs and public policies. In other words, it is a 

management tool that may contribute to make productive process of ethanol more 

efficient and sustainable. 
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Introdução  
 

A energia sempre foi um insumo da mais alta importância para o desenvolvimento da 

humanidade, que desde cedo utiliza os recursos naturais como fonte de suprimento 

energético nas diversas formas apropriadas a satisfazer suas necessidades. Entretanto, as 

necessidades do homem tornaram-se mais amplas e complexas, tanto do ponto de vista 

qualitativo quanto quantitativo. Tal mudança tem gerado um incremento significativo na 

taxa de utilização dos recursos naturais (matéria de baixa entropia), assim como dos 

resíduos sobre o meio ambiente (matéria de alta entropia).   

 

Esta troca contínua e crescente entre matéria de baixa entropia por matéria de alta 

entropia torna a relação entre energia e meio ambiente muito intensa, uma vez que os 

ecossistemas possuem uma capacidade de suporte limitada – como provedor de matéria 

prima e como absorvedor de resíduos. Quando o sistema econômico avança sobre a 

capacidade de suporte gera impactos ambientais e reduz a produção dos serviços 

ecológicos prestados pelo meio ambiente. A manutenção deste quadro implica na perda 

da sustentabilidade ecológica do ecossistema – a perda do estado de equilíbrio.   

 

O etanol é um biocombustível desenvolvido para atender a crescente demanda da 

sociedade em relação ao setor automotivo. Por se tratar de um combustível renovável, 

possui diversas vantagens em relação à gasolina. Entretanto, mesmo sendo renovável, 

gera impactos ambientais significativos ao longo de seu ciclo de vida. Para cada litro 

produzido e/ou consumido, são gerados diversos resíduos não incorporados ao produto 

final e rejeitados ao meio ambiente. Esses resíduos causam externalidades negativas (ou 

custos externos), pois afetam o bem-estar de pessoas não diretamente envolvidas em sua 

produção e uso. A queima da cana-de-açúcar para colheita manual é um dos impactos 

mais importantes do ciclo de vida do etanol: além de provocar diversos impactos ao 

meio ambiente, causa danos à saúde das populações vizinhas.  

 

Para que estes custos sejam internalizado pelos agentes responsáveis, a Economia do 

Meio Ambiente desenvolveu um instrumento que permite mensurar monetariamente o 

valor dos recursos naturais. A Valoração Econômica do Meio Ambiente constitui um 

conjunto de métodos e técnicas cuja finalidade é refletir no mercado os níveis de 

escassez e degradação dos bens e serviços ambientais. Trata-se, portanto, de um 
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procedimento que pode contribuir para o desenvolvimento de projetos, planos e 

políticas mais eficientes do ponto de vista da alocação dos recursos e da preservação 

ambiental.   

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma descrição detalhada dos impactos 

ambientais negativos do ciclo de vida do etanol e, a partir da literatura existente sobre 

valoração dos recursos naturais, propor uma metodologia de valoração ambiental para 

estimar os custos da queima da palha da cana-de-açúcar, um dos impactos mais 

importantes do ciclo. 

 

Duas hipóteses principais norteiam o desenvolvimento do estudo. A primeira é que os 

custos ambientais da queima da cana são significativos quando comparados aos custos 

internos de produção de uma usina. Caso fossem internalizados ao setor produtivo, estes 

custos reduziriam significativamente a lucratividade do etanol. A segunda assume que a 

valoração ambiental é um instrumento que pode contribuir para a estimação e 

internalização dos custos externos do ciclo de vida do etanol e, consequentemente, para 

o desenvolvimento de políticas públicas que reduzam as externalidades e tornem o 

processo de produção deste biocombustível mais sustentável.  

 

A metodologia do trabalho consiste primeiramente no levantamento bibliográfico sobre 

três pontos fundamentais: a evolução e os conceitos da Economia do Meio Ambiente; as 

fases do ciclo de vida do etanol, desde a produção agrícola até a queima do 

biocombustível nos motores a combustão interna; e os impactos ambientais do ciclo de 

vida. Posteriormente, a queima da cana-de-açúcar, por sua relevância, é escolhida como 

o impacto ambiental cujas externalidades serão valoradas economicamente.  

 

A proposta metodológica para estimar os custos externos da queima da cana agrega 

diversas metodologias de instituições e autores como Banco Mundial (2000), Mac 

Knight e Young (2009), Katty Mattos (2002), Motta et al (2000) e Motta (1997) e 

emprega os métodos da produtividade marginal e do custo de oportunidade, 

classificados como métodos indiretos de valoração, também conhecidos como métodos 

da função de produção. 
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A base de dados principal é resultado do estudo de De Paula (2008), que realiza uma 

regressão econométrica para estimar o aumento da concentração de material particulado 

com diâmetro até 10µm (MP10) relativo às queimadas em Ribeirão Preto entre 2004 e 

2006. Ou seja, o autor estima uma relação direta entre a queima da cana e o aumento da 

concentração de MP10. Para sua utilização, serão feitas algumas adaptações e alterações 

importantes. Também serão feitas algumas considerações e simplificações que 

possibilitarão o desenvolvimento da metodologia e que estão descritas no subcapítulo 

sobre as limitações do estudo, no capítulo 4. 

 

Após a descrição metodológica, os custos da queima são divididos em quatro custos 

principais. Primeiramente, são calculados os custos efetivos das internações hospitalares 

na rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e da produção sacrificada por pessoas 

em idade ativa que deixam de ir a seus trabalhos, ambos associados à queimada da cana. 

Em seguida calcula-se o custo de oportunidade pelo uso da palha como combustível em 

caldeiras. Como se sabe, a palha pode ser queimada junto com o bagaço da cana na 

caldeira e aumentar o excedente de energia elétrica vendido à rede do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). O quarto passo consiste no cálculo do custo de 

oportunidade pelas emissões evitadas de CO2eq., uma vez que a cogeração e exportação 

da energia da palha ao SIN reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Os quatro 

custos são agregados e dão origem ao custo final relativo à queima da cana para, 

finalmente, ser comparado com os custos internos de produção de uma usina de etanol. 

 

A estrutura do trabalho foi dividida em quatro capítulos, além da conclusão e 

introdução. O capítulo 1 faz uma descrição do nascimento e do desdobramento da 

Economia do Meio Ambiente, apontando as diferenças e semelhanças entre as duas 

principais correntes de pensamento: a Economia Ecológica e a Economia Ambiental e 

apresenta uma síntese da teoria microeconômica do bem-estar, procurando 

contextualizar a questão ambiental. Mostra também a evolução do conceito de 

sustentabilidade à luz das implicações sobre a redução do estoque de capital natural e 

faz uma associação entre o processo de crescimento da economia, a perda da capacidade 

de suporte do meio ambiente e a geração de externalidades – custos externos que 

terceiros incorrem devido à poluição alheia.  
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Como mencionado anteriormente, a valoração econômica do meio ambiente foi 

desenvolvida com o objetivo de imputar um valor monetário aos recursos naturais e, 

consequentemente, à sua degradação. O valor do meio ambiente é expresso 

monetariamente para que, por intermédio de um padrão comum, seja possível comparar 

ganhos e perdas de bem-estar quando há alteração na disponibilidade da oferta de bens e 

serviços ambientais.  

 

Desta forma, a partir da desagregação do valor econômico dos recursos ambientais em 

valor de uso e de não uso, o capítulo 1 faz uma ampla descrição dos métodos de 

valoração ambiental presentes na bibliografia especializada. Aponta as terminologias, 

expõe as diferenças entre os métodos diretos e indiretos e mostra também as 

dificuldades para se valorar corretamente a degradação dos bens e serviços ambientais e 

os respectivos impactos no bem-estar social.  

 

Antes de particularizar os impactos ambientais do ciclo de vida do etanol, é pertinente 

delinear cada fase deste ciclo. Assim, o capítulo 2 brevemente narra a história do 

desenvolvimento da agroindústria sucroalcooleira no Brasil e, de forma mais detalhada, 

descreve o ciclo de vida do etanol, dividido em quatro fases como segue: cultivo da 

cana-de-açúcar; processamento industrial do etanol; distribuição; e consumo do 

biocombustível nos motores a combustão interna. 

 

Desta forma, o capítulo 3 detalha os principais impactos ambientais gerados de acordo 

com as fases descritas no capítulo 2. Na cultura da cana, são descritos impactos 

relativos ao uso, erosão e compactação do solo; manejo agrícola; uso de fertilizantes 

químicos, herbicidas e pesticidas; eutrofização; queimadas, colheita e transporte da 

cana; e palha residual. Ao longo do processo industrial, são delineados impactos 

referentes à queima do bagaço; uso da água e aos seguintes resíduos: vinhoto, água 

industrial e torta de filtro. O final do capítulo apresenta os problemas das emissões 

atmosféricas locais e de gases de efeito estufa provenientes da distribuição e da queima 

(consumo) do etanol. Antes de detalhar estes impactos, o capítulo 3 apresenta 

brevemente a legislação ambiental relativa ao à produção deste biocombustível. 

 

Um dos impactos ambientais mais presentes na realidade contemporânea é a poluição 

do ar, que pode gerar diversos malefícios à saúde humana e ao meio ambiente. Como 
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foi visto nos capítulos 2 e 3, a queima da palha para colheita manual da cana de açúcar 

é uma prática ainda empregada em todo o país.  

 

A queima da cana-de-açúcar resulta em emissões potencialmente prejudiciais para a 

saúde humana devido às emissões de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 

óxidos de enxofre e metano, compostos orgânicos e materiais particulados. Além de 

causarem danos à saúde das populações diretamente envolvidas, alteram as 

características estruturais do solo, desencadeiam efeitos erosivos e podem comprometer 

ou eliminar mananciais por erosão e assoreamento ao destruir as matas ciliares. 

 

Devido aos problemas e impactos ambientais descritos, a queima da cana vem sendo 

proibida pela legislação. No Estado de São Paulo, o Protocolo Agroambiental estipulou 

um prazo para sua redução e eliminação completa. Entretanto, em outras regiões ainda 

não se verifica este tipo de política ambiental. São regiões que, por meio de argumentos 

(como geração de empregos, segurança do trabalhador rural e pouca interferência no 

meio ambiente), sustentam a manutenção desta prática.  

 

A valoração ambiental sobre a queima da cana seria, desta forma, uma tentativa de 

estimar o custo econômico dos danos ambientais derivados desta prática. A simples 

demonstração de que os benefícios da substituição da colheita manual pela mecanizada 

são superiores aos custos da queima da cana já seria uma boa justificativa para a 

elaboração de políticas e incentivos em favor da mecanização da colheita.  

 

Com base nesta ideia, o capítulo 4 propõe um exercício para estimar os custos 

ambientais da queima da cana. Pela disponibilidade de dados e de metodologias sobre o 

tema, foi escolhido o município de Ribeirão Preto - SP e o ano de 2005.  

 

Após o cálculo de cada custo, chega-se ao valor total da queima da cana em Ribeirão 

Preto em 2005.  Mesmo tratando-se de uma primeira aproximação, a comparação com 

alguns custos do processo de produção do etanol revela que os valores encontrados são 

significativos. Caso fossem internalizados ao setor produtivo, estes custos reduziriam as 

margens de receita bruta e lucro líquido derivados da venda do etanol.  
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Finalmente, à luz das dificuldades encontradas e das limitações técnicas, é discutida a 

aplicabilidade desta proposta metodológica e do instrumento de valoração ambiental 

para outros impactos do ciclo de vida do etanol e suas possíveis contribuições para o 

planejamento energético e ambiental do País. 



Capítulo 1 - Do Valor a Valoração Ambiental dos Recursos Naturais 

 
 “A evidência a qual não podemos escapar é que em nossa civilização a 
criação de valor econômico provoca, na grande maioria dos casos, processos 
irreversíveis de degradação do mundo físico.[...] Trata-se apenas de 
reconhecer que o que chamamos de criação de valor econômico tem como 
contra partida processos irreversíveis no mundo físico, cujas consequências 
tratamos de ignorar.” (FURTADO [1974]: 19-20).  

 

1.1 - Economia e meio ambiente 

 

No século XIX, o biólogo alemão Hernest Haeckel propôs em sua obra “Morfologia 

Geral dos Organismos” a criação de uma nova disciplina científica ligada ao campo da 

biologia que, assim como a economia, seria concebida para estudar como os sistemas 

poderiam se desenvolver de modo a prover o bem comum entre as espécies que o 

compunham. Por estudar as relações entre as espécies animais e seu ambiente orgânico 

e inorgânico, foi cunhada por Haeckel de ecologia. A palavra ecologia deriva do grego 

oikos (casa) e logos (estudo), e deu origem ao que se tem hoje por “estudo ou ciência da 

casa”. O mesmo oikos que deu origem à ecologia, somado a nomia (manejo, 

gerenciamento) havia originado anteriormente outra disciplina igualmente importante 

no mundo contemporâneo – a economia ou “gestão da casa” (Lago e Pádua, 1984; 

Costanza, 2007).    

 

Apesar de possuírem muitas características em comum e de serem disciplinas 

complementares, como indica o estudo etimológico de ambas, a integração entre 

ecologia e economia passou a ser percebida apenas na metade do século XX. Alguns 

fatores contribuíram para esta percepção; um deles foi a mudança da crença de que os 

recursos naturais eram inesgotáveis. Os recursos não apenas passaram a ser 

considerados finitos, mas essenciais na manutenção do equilíbrio da biosfera. Outro 

fator de igual importância foi a realização pela sociedade de que o processo produtivo 

gerava impactos ambientais e que os mesmos refletiam direta e indiretamente em sua 

qualidade de vida.   

 

Apesar dos impactos ambientais mais significativos estarem intimamente ligados à 

revolução industrial, foi apenas no século XX que as contradições ecológicas inerentes à 

produção industrial se tornaram visíveis ao grande público e aos acadêmicos na medida 
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em que deixou de afetar apenas a classe proletariada e passou a afetar também a classe 

mais privilegiada da sociedade.  

 

A partir deste momento, a integração entre economia e ecologia propiciou uma nova 

reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza, especialmente sob a forma 

destrutiva na qual o processo econômico incidia no meio ambiente – sobre os mesmos 

recursos naturais responsáveis pela existência e manutenção do homem na Terra.  

 

Como consequência, a importância dos recursos naturais e dos bens e serviços 

ambientais como um todo passou a ser amplamente reconhecida e a relação entre 

economia e meio ambiente tornou-se um objeto de estudo das ciências econômicas: a 

economia do meio ambiente. Esta atualmente divide-se em duas correntes principais: a 

economia ambiental (o mainstream neoclássico) e a economia ecológica.  

 

1.2 - A economia ambiental e a teoria neoclássica  

 

A corrente neoclássica, cuja origem data de 1870, é atualmente dominante no 

pensamento econômico. A partir de sua criação, o preço de uma commodity deixa de ser 

valorada pelo custo do trabalho, como pressupunha a teoria clássica, e passa a ser 

valorada por sua escassez. Mais precisamente, como descreve Jevons em Teoria da 

Economia política, o trabalho determina o valor, mas de maneira indireta, ao variar o 

grau de utilidade da mercadoria por meio de um aumento ou redução da oferta. Ou seja, 

o valor depende inteiramente da utilidade1 e estes constituem pilar fundamental da 

teoria neoclássica (JEVONS, 1965).  

 

Segundo Furtado (1986), a base do modelo neoclássico é constituída por uma função de 

produção que admite todas as combinações entre capital e trabalho. A remuneração de 

cada fator será determinada pela produtividade marginal do mesmo ao ser alcançada a 

                                                            

1 Por utilidade se entende aquela propriedade de qualquer objeto pela qual ele tende a produzir benefício, 
vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou evitar a ocorrência de dano, sofrimento, mal ou infelicidade 
(JEAVONS, 1965).  
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posição de equilíbrio2. De acordo com a teoria, todo equilíbrio de mercado competitivo 

é um ótimo de Pareto3 na medida em que certas premissas, como perfeita informação, 

concorrência perfeita, ausência de externalidades e etc. sejam atendidas.  

 

No âmbito da corrente neoclássica, a atividade econômica passou a ser vista como o 

resultado da interação entre atividade produtiva (determinada pelo progresso 

tecnológico) e as preferências individuais de cada agente econômico (consumidor e 

produtor), limitadas pela escolha e pela renda pessoal. Segundo Hicks (1984), o 

consumidor vai gastar sua renda de modo a conseguir o máximo possível de utilidade 

dos bens que compra, sendo a utilidade uma função das quantidades de bens adquiridos.  

E na tentativa em maximizar ou otimizar sua posição4, cada agente estaria contribuindo 

para o aumento do bem estar geral da sociedade (PEARCE & TURNER, 1990; 

FURTADO 1986).     

 

A análise neoclássica considera que o capital natural5 (recursos naturais), entendido 

como fonte de insumos, capacidade de assimilação de impactos dos ecossistemas e 

provedor de serviços ambientais vitais à existência do homem não representa, no longo 

prazo, um limite absoluto à expansão da economia. Tal limite era imposto pelo capital 

(meios de produção), percebido como uma quantidade física de um determinado tipo de 

bem, um fator de produção. Desta forma, inicialmente o capital natural não era 

considerado nas representações analíticas da realidade econômica. A função de 

produção considerava apenas os fatores capital (K) e trabalho (L) (ROMEIRO, 2003).  

 

Costanza (1994a) destaca que, no passado, apenas o capital manufaturado era 

considerado capital, pois os recursos naturais eram superabundantes, considerados 

inesgotáveis em relação à escala de atividades humanas e que, portanto, não interferia 

na provisão de bens e serviços naturais. O capital manufaturado era fator limitante do 

desenvolvimento econômico, enquanto que o capital natural era um bem livre.  

                                                            

2 Se a oferta global de capital aumenta mais rapidamente que a oferta de trabalho, haverá uma maior 
densidade de capital por trabalhador, declinando a produtividade marginal do capital. Desta forma, o 
preço de oferta do capital tenderá a baixar (FURTADO, 1986). 
3 Situação na qual, para uma repartição dada da renda, ninguém pode aumentar seus ganhos sem diminuir 
os dos outros. Esta situação corresponde a um bem-estar coletivo máximo a partir do momento que se 
define o interesse geral como uma combinação dos interesses particulares. 
4 O consumidor maximizando sua função de utilidade e o produtor maximizando sua função de produção.  
5 Definido por Costanza (1997) como um estoque que gera um fluxo de bens e serviços úteis.  
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Em outras palavras, como salienta Romeiro (2003):  

 
O sistema econômico é visto como suficientemente grande para que a 
disponibilidade de recursos naturais (RN) se torne uma restrição à sua 
expansão, mas uma restrição apenas relativa, superável indefinidamente pelo 
progresso científico e tecnológico. Tudo se passa como se o sistema 
econômico fosse capaz de se mover suavemente de uma base de recursos 
para outra à medida que cada uma é esgotada, sendo o progresso científico e 
tecnológico a variável chave para garantir que esse processo de substituição 
não limite o crescimento econômico a longo prazo. (Romeiro [2003]: 7) 

 

Ou seja, o sistema econômico funcionaria como se: as fontes de insumos naturais e de 

energia fossem inesgotáveis para alimentar o processo produtivo; durante tal processo, 

todos os insumos materiais fossem completamente transformados em produtos, sem 

rejeitos ao meio ambiente; e no consumo, todos os produtos desaparecessem sem deixar 

qualquer tipo de resíduo (PERRINGS, 1987 e MUELLER, 1996). 

 

1.3 - A perspectiva econômica ecológica 

 

A economia ecológica nasceu formalmente na década de 80, a partir da percepção de 

um grupo de acadêmicos sobre a necessidade de abordar as disciplinas ecologia e 

economia de forma integrada. Formalmente, pois datam de 1989 a criação da sociedade 

internacional de economia ecológica e o estabelecimento de uma publicação científica 

dedicada ao assunto (COSTANZA, 1997; MAY, 1995).   

 

Entretanto, os fundamentos da economia ecológica e as críticas à economia ambiental 

são mais antigos. Alfred Lotka cunhou em 1922 o termo bioeconomics (bioeconomia) a 

partir da criação de um campo próprio de análise do sistema econômico, baseado nos 

seus fundamentos físicos e biológicos6. Este campo de análise representou um impacto 

marcante no debate sobre a interação entre economia e os recursos naturais e sobre a 

natureza do desenvolvimento econômico (AMAZONAS, 2001).  

 

A economia ecológica, de acordo com May (1995), procura uma abordagem contra as 

catástrofes ambientais iminentes pregando a conservação dos recursos naturais mediante 
                                                            

6 Além de Alfred Lotka, nomes como: Keneth Boulding, Nicholas Georgescu-Roegen, Herman Daly, 
Howard Odum, entre outros, foram importantes para o desenvolvimento da economia ecológica enquanto 
disciplina e corrente de pensamento.   
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uma ótica que adequadamente considere as necessidades potenciais das gerações 

futuras. Essa abordagem pressupõe que existam limites ao crescimento econômico 

fundamentados na escassez dos recursos naturais e na capacidade de suporte dos 

ecossistemas, na mesma linha proposta pelo Clube de Roma no Relatório Meadows, 

sobre os Limites do Crescimento, publicado em 1972.  

 

Em vez de começar a análise pela questão alocativa, os economistas ecológicos 

invertem essa ordem. A capacidade de suporte da Terra é considerada primordial para 

definir os limites dos impactos das atividades humanas em uma escala considerada 

sustentável do ponto de vista ecológico. Por escala, entende-se ao volume físico de 

throughput – o fluxo de matéria/energia oriundo do meio ambiente, em estado natural, 

assim como sua volta ao meio ambiente como rejeitos. Posteriormente, o direito ao uso 

dos recursos naturais deve ser distribuído de forma equitativa e de modo que atenda os 

limites relativos à escala previamente definida. Por último, após serem tomadas 

decisões sociais que garantam uma escala ecologicamente sustentável e uma 

distribuição ética e justa, seria permitida a realocação entre indivíduos através de 

mercados (DALY, 1992; COSTANZA, 2007).  

 

Gesrgescu-Roegen (1993) descreveu o throughput em termos de transformação 

entrópica7. Ou seja, o processo de transformação contínua e irreversível de baixa à alta 

entropia. Segundo sua visão, a escassez de recursos naturais (baixa entropia) e excesso 

de resíduos (alta entropia) derivados do processo econômico gerariam limites futuros ao 

próprio processo econômico de produção.  

 

 

 

                                                            

7 Entropia pode ser definida como uma medida de desordem, ou medida de energia indisponível num 
sistema termodinâmico. A energia pode ser descrita sob dois estados qualitativos: disponível (ou energia 
livre) na qual o homem tem domínio e indisponível (ou energia limitada), que não pode ser utilizada pelo 
homem. Quando o carvão é queimado, sua energia química não aumenta nem diminui. Entretanto, sua 
energia livre inicial se dissipa em forma de calor, fumaça e cinzas que não poderão ser usadas, pois terão 
se degradado em forma de energia limitada ou indisponível e aumentarão a entropia do universo. Energia 
também significa estrutura ordenada, o que a torna disponível. Ao contrário, a energia indisponível é 
energia limitada, em desordem. Por isso, a entropia pode também ser definida como medida de 
irreversibilidade e desordem no sistema (Georgescu-Roegen, 1971).   
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1.4 - Sustentabilidade e o capital natural 

 

Dois conceitos operacionais de sustentabilidade podem ser definidos e distinguidos de 

acordo com o panorama econômico e ecológico. A sustentabilidade ecológica considera 

o fluxo de material proveniente do meio ambiente para a economia, seu retorno (como 

despejo), assim como a pressão sobre a capacidade de suporte8 dos ecossistemas. Por 

sua vez, a sustentabilidade econômica faz uso de um dos requisitos estabelecidos para o 

crescimento econômico: a manutenção do capital, e estende o conceito de capital 

manufaturado de modo a incluir o capital natural (BARTELMUS, 2007). Segundo El 

Serafy (1991), uma definição útil de sustentabilidade é o nível de consumo que pode 

continuar indefinidamente sem degradar os estoques de capital, incluindo-se, por 

suposto, os estoques de capital natural.  

 

Segundo Feijó et al. (2001), o capital natural é um ativo não produzido, uma vez que 

sua geração não é fruto das atividades produtivas e, portanto, a variação de seu estoque 

não pode afetar a renda convencionalmente calculada. Desta forma, as contas nacionais 

não contabilizam a exaustão e degradação destes recursos, mesmo que estes processos 

tenham relevância econômica. Entretanto, a busca pela sustentabilidade depende da 

incorporação do capital natural (e seus respectivos bens e serviços ambientais) na 

contabilidade econômica e social (CARVALHO, 2009). 

 

Grande parte da polêmica em torno da noção de sustentabilidade ocorre devido à má 

interpretação do capital natural. Segundo Enríquez (2008), o capital natural é 

considerado como renda quando na realidade é um patrimônio (estoque), que está sendo 

continuamente reduzido.   

  

Costanza (1997) ressalta que os serviços ambientais raramente estão refletidos nos 

preços dos recursos. Além disto, a capacidade de suporte dos ecossistemas para produzir 

recursos renováveis e serviços ambientais apenas recentemente começou a ganhar 

                                                            

8 A capacidade de suporte pode ser definida como a capacidade que um ecossistema tem de se manter, 
permitindo o desenvolvimento ótimo de suas espécies. Do ponto de vista energético, ela pode ser expressa 
pela razão entre a entrada e a saída de energia, sendo máxima quando esta razão está em equilíbrio. Fora 
deste ponto, qualquer entrada ou saída extra de energia prejudica o funcionamento do ecossistema , com 
consequências incertas (ODUM, 1988). 

  12



relevância, apesar de sua inegável importância como pré-requisito para o 

desenvolvimento econômico.  

 

Em outras palavras:  

 

“...no longo prazo, o sistema econômico só será saudável se estabelecer uma simbiose 

com o sistema ecológico, desde que este também apresente uma condição salubre” 

(COSTANZA, 1997, p 96).  

 

Desta forma, a sustentabilidade do sistema econômico ecológico dependerá, entre outros 

fatores, das taxas de utilização dos recursos e serviços ambientais (capital natural) e da 

resiliência9 dos sistemas ecológicos (ARROW et al., 1996). Ou seja, a extensão e a 

intensidade em que é feita a exploração econômica dos recursos naturais podem 

comprometer o equilíbrio dos ecossistemas, alterando regimes hidrológicos e 

climáticos, empobrecendo solos, diminuindo a capacidade de absorção de CO2 e etc. 

(ACSELRAD, 2003).  

 

De acordo com Daly (2007), estes impactos negativos sobre os ecossistemas, afetam 

também o bem estar da sociedade. Esse é o caso em que o tamanho da economia passa a 

sufocar a capacidade dos recursos naturais necessários à geração e manutenção do bem 

estar humano. Daly usa a expressão “economia do mundo cheio” para se referir a esta 

situação. No mundo cheio, o custo de oportunidade sobre o uso dos recursos naturais e 

ambientais é tão alto que os custos marginais excedem os benefícios marginais 

derivados da produção (crescimento não econômico) e o conceito de externalidade 

adquire importância elevada.   

 

1.5 - A externalidade 

 

A externalidade descreve o resultado de uma atividade que afeta (i.e., beneficia ou 

prejudica) aqueles que não estão diretamente envolvidos na atividade. Um efeito 

colateral adverso (ou benéfico) decorrente da produção ou do consumo de bens e/ou 
                                                            

9 Resiliência pode ser entendida como uma medida da magnitude dos distúrbios que podem ser 
absorvidos por um ecossistema de forma que este volte ao estado de equilíbrio estável em que estava 
antes da ocorrência do distúrbio (ARROW et al., 1996). 
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serviços para o qual não é feito nenhum pagamento (BARATA, 2001). Ou como 

descreve Acselrad (2003), são danos causados por alguma atividade a terceiros, sem que 

esses danos sejam incorporados nos sistema de preços.  

 

As externalidades referem-se aos custos que terceiros incorrem devido à poluição. Uma 

vez que estes custos não afetam o agente poluidor, eles são considerados externos ao 

processo econômico que gerou o prejuízo. Deste modo, a externalidade depende de um 

efeito físico sobre o meio ambiente e de uma reação humana a esse efeito físico, medida 

pela variação no bem estar da parte afetada (PEARCE & TURNER, 1990).  

 

Segundo Tolmasquim (2003), a presença destas externalidades destorce o sistema de 

incentivos que se constitui o sistema de preços, se configurando em uma fonte de 

ineficiência na alocação de recursos naturais e de outros fatores de produção, e na 

repartição dos bens produzidos. Em consequência, certos bens são produzidos em 

excesso e outros insuficientemente. Ou, na mesma linha, enquanto certos agentes 

consomem bens em demasia, outros pouco ou nada consomem. 

 

Assim, no mundo cheio, o custo de oportunidade – resultante da escassez dos recursos – 

é o principal motivo para se cobrar mais pelo uso dos recursos ambientais. Caso o 

critério de incorporar o custo de oportunidade nos custos dos usuários não for 

efetivamente adotado, haverá uma grande chance de alocação ineficiente e desperdício 

dos recursos (ENRÍQUEZ, 2008). 

 
O fato de grande parte dos recursos ambientais serem de natureza pública, de 
livre acesso às pessoas e sem preço definido no mercado, faz com que muitas 
vezes sejam condenados a um uso abusivo, inconsciente e descontrolado. Isto 
permite que os agentes não internalizem em suas obrigações os custos sociais 
ambientais, possibilitando o surgimento de externalidades negativas para a 
população. Uma das políticas ambientais proposta pela literatura é aquela que 
cria condições para que os agentes econômicos internalizem os custos da 
degradação em suas obrigações, e isto pode ser feito através da precificação 
dos recursos naturais (MAIA [2002]: 5). 

 

Para sanar essa ineficiência, ou para atingir a “eficiência econômica”, é necessário que 

se atribua o “preço correto” aos recursos ambientais, internalizando os custos e ou 

benefícios ambientais via preços das externalidades e do controle e preservação das 

atividades de produção (BARATA, 2001). 
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Caso estes custos sejam quantificados e compensados pelo poluidor, eles serão 

internalizados ao processo econômico e, consequentemente, aos custos privados. A 

internalização dos custos elimina as externalidades e corrige o desequilíbrio de 

mercado.   

 

Entretanto, a internalização das externalidades gera um aumento sobre os custos de 

produção, o que pode diminuir a competitividade econômica da firma no mercado. Para 

resolver este problema, a teoria neoclássica, através do conceito de poluição ótima, 

assume que existe um nível ótimo de operação econômica que permite maximizar o 

processo produtivo dentro de um limite mínimo aceitável de externalidade. Desta forma, 

o conceito de poluição ótima assume que é possível trabalhar em um nível de poluição 

ambiental aceitável, considerando-se um equilíbrio entre os rendimentos do processo 

produtivo versus os custos de internalização das externalidades (CAMPOS Jr, 2003).  

 

Cabe ressaltar, porém, que o nível de poluição ótima é um conceito econômico do ponto 

de vista da maximização dos ganhos entre o agente responsável pela geração da 

externalidade e o agente que sofre as respectivas consequências. Ou seja, não 

necessariamente o nível ótimo de poluição é estabelecido dentro de uma escala 

sustentável do ponto de vista ecológico.  

 

O problema, nesse caso, é o de estabelecer uma regulação da intensidade e extensão da 

exploração dos recursos naturais de modo a preservar o equilíbrio geral dos 

ecossistemas. A questão extrapola, portanto, a esfera dos empreendimentos individuais 

privados e se coloca na esfera global da ação e dos impactos negativos oriundos do 

processo econômico sobre o meio ambiente (ACSELRAD, 2003). 

 

No momento em que o sistema econômico deixa de ser compatível com o sistema 

ecológico que a natureza oferece, surge a necessidade de uma nova adaptação das 

relações entre o Homem e a Natureza. Nasce desta maneira a proposta da avaliação 

econômica do meio ambiente, que não tem como objetivo dar um “preço” a certo tipo 

de recurso natural e sim mostrar o valor econômico que o meio ambiente pode oferecer 

e o prejuízo irrecuperável que pode haver caso seja destruído (FIGUEROA, 1996).  
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Desta forma, a internalização dos custos ambientais derivados do processo produtivo, 

para que cada atividade tenha seus impactos propriamente contabilizados, é uma 

importante ferramenta para melhorar a alocação de recursos econômicos e ambientais. 

Entretanto, é um processo que depende basicamente da identificação dos respectivos 

impactos sobre o meio ambiente e de sua correta valoração econômica. 

 

1.6 - O valor econômico dos recursos naturais 

 

Todas as mercadorias têm preço fixado pelos mercados pelo fato de possuírem um valor 

econômico. Porém, os recursos da biodiversidade, como um macaco, a floresta, o ar, 

entre outros, não têm preço fixado pelo mercado. Os recursos naturais não são 

mercadorias, mas ativos essenciais à manutenção da vida de todos os seres (MOTA, 

2006).  

 

Nesta mesma linha, Motta (2006) argumenta que o valor econômico ou o custo de 

oportunidade dos recursos naturais normalmente não é observado no mercado por 

intermédio do sistema de preços. Contudo, o valor econômico dos recursos naturais 

deriva de seus atributos, mesmo que tais atributos não estejam associados a qualquer 

tipo de uso.  

 

Reconhecendo que a biodiversidade, os recursos naturais e serviços ambientais têm 

funções econômicas e valores econômicos positivos, e que tratando-os como preço zero 

é um risco muito grande de exauri-los, ou manejá-los insustentavelmente, tem-se a 

importância de valorar corretamente o ambiente natural e integrar esses valores corretos 

às políticas econômicas, assegurando, assim, uma melhor alocação de recursos 

(MATTOS et al. 2005). 

 

Para assegurar uma maior eficiência das políticas econômicas e atenuar as deficiências 

de mercado relativas aos recursos naturais, é preciso quantificar o valor do bem ou 

serviço proporcionado pela natureza (ou perdido devido à degradação desta base de 

recursos) não contabilizado. 

 

Embora a amplitude do resultado empírico da valoração seja limitada, a valoração é 

muito útil para o processo de tomada de decisão, necessária em várias análises, como, 
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por exemplo, a de custo-benefício (MAIA, 2002). Segundo Pearce (1993), projetos, 

programas e políticas de avaliação ambiental seriam menos completos e eficientes sem a 

incorporação da valoração econômica. 

 

Apesar da ideia de atribuir valores monetários ao meio ambiente parecer, sob certos 

aspectos, imoral, ela se justifica pelo fato de que estes valores monetários podem ser 

utilizados como padrão de medida, sinalizando ganhos e perdas em utilidade e bem-

estar. A valoração ambiental é fundamental, caso se pretenda interromper o processo de 

degradação dos recursos naturais antes que sejam ultrapassados os limites da capacidade 

de suporte e da irreversibilidade. 

 

Segundo Mota (2006), é pretensiosa a visão de que a valoração dos ativos naturais pode 

ser feita somente através da ótica dos fluxos econômicos. O termo valoração significa 

atribuir aos ativos naturais significado que vai além da teoria de mercado, na medida 

que a estes recursos estão incorporadas atribuições ecológicas ainda desconhecidas pela 

ciência.  

 

Assim, o valor de um recurso ambiental será definido de acordo com suas propriedades 

– ou por uma função de seus atributos. Neste caso, os fluxos de bens e serviços 

ambientais derivados do consumo definem os atributos relacionados ao seu valor de 

uso. As características relacionadas à própria existência do recurso, sem qualquer 

associação ao seu uso presente ou futuro, configuram o valor de não uso, ou valor de 

existência do recurso ambiental.  

 

Entre os diversos tipos de valor econômico atribuídos aos recursos naturais, é necessário 

diferenciar valor de uso e valor intrínseco (valor de não uso). O valor de uso deriva do 

uso sobre o meio ambiente, como a extração de recursos minerais ou a observação de 

pássaros. Já o valor intrínseco compreende os valores de algum bem, mesmo que 

potencial, tal como uma determinada espécie de planta ocorrente em área específica 

(MERICO, 1996). 

 

Desta forma, o valor econômico total (VET) de um recurso pode ser desagregado em 

valor de uso (VU) e valor de não-uso (VNU). O valor de uso pode ainda ser subdividido 

em valor de uso direto (VUD), valor de uso indireto (VUI) e valor de opção (VO; ou 
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valor de uso potencial). O valor de não-uso, por sua vez, pode ser repartido em valor de 

existência (VE) – uma das principais categorias – e valor de legado. A seguir, a equação 

do valor econômico total é descrita e desagregada na tabela 1 e ilustrada na Figura 1. 

 

Tabela 1 - Desagregação da equação de valor dos recursos ambientais 

(1)            VET = VU + VNU

(2)            VET = (VUD + VUI + VO) + VNU

(3)            VET = [VUD + VUI + VO] + [VE + VL]  
 
 

 
Figura 1 - Valor econômico total 

Fonte: Figueroa, 1996 

 

Valor de Uso (VU) – valor que os indivíduos atribuem a um recurso ambiental pelo seu 

uso presente ou pelo seu potencial de uso futuro. O valor de uso pode ser subdividido 

em três categorias: 

 

• Valor de Uso Direto (VUD) – valor que os indivíduos atribuem a um recurso 

ambiental em função do bem-estar que ele proporciona através do uso direto. Por 

exemplo, na forma de extração, de visitação ou outra atividade de produção ou consumo 

direto; 
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• Valor de Uso Indireto (VUI) – valor que os indivíduos atribuem a um recurso 

ambiental quando o benefício do seu uso deriva de funções ecossistêmicas. Por 

exemplo, a contenção de erosão, o estoque de carbono nas florestas tropicais; e 

 

• Valor de Opção (VO) – valor que os indivíduos estão dispostos a pagar para 

manterem a opção de um dia fazer uso, de forma direta ou indireta, do recurso 

ambiental. Por exemplo, o benefício advindo de fármacos desenvolvidos com base em 

propriedades medicinais, ainda não descobertas, de plantas de florestas tropicais. 

 

Valor de não uso (VNU) é o valor que está dissociado do uso – embora represente o 

consumo ambiental – e deriva de uma posição moral, cultural, ética ou altruística em 

relação aos direitos de existência de espécies não-humanas ou de preservação de outras 

riquezas naturais, mesmo que estas não representem uso atual ou futuro para o 

indivíduo. Um exemplo claro deste valor é a grande mobilização da opinião pública 

para salvamento dos ursos panda ou das baleias mesmo em regiões em que a maioria 

das pessoas nunca poderá estar ou fazer qualquer uso de sua existência (MOTTA, 

2006). 

 

Assim, a tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste em 

determinar a variação – positiva ou negativa – do bem-estar dos agentes envolvidos em 

decorrência de alterações quantitativas sobre os bens e serviços ambientais, seja na 

apropriação por uso ou não (MOTTA, 2006).  Logo os métodos de valoração ambiental 

corresponderão ao seu objetivo na medida em que forem capazes de captar estas 

distintas parcelas do valor econômico do recurso ambiental. Contudo, como será 

apresentado a seguir, os métodos apresentam limitações nesta cobertura de valores de 

acordo com o grau de sofisticação (metodológica e base de dados) exigido, com as 

hipóteses assumidas e com os efeitos do consumo ambiental em outros setores da 

economia (MOTTA, 1996; MOTTA 1998; e TOLMASQUIN, 2000). 

 

1.7 - Valorando o meio ambiente 

 

Como exposto acima, os métodos de valoração buscam estimar o valor da degradação 

ambiental através da quantificação do dano e/ou da variação do bem estar dos agentes 

envolvidos. Desta forma, faz-se importante ressaltar que todo processo de valoração 
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econômica de um dano causado ao meio ambiente deve ser precedido pela identificação 

e seleção qualitativa e quantitativa do dano causado. Tal identificação requer o 

levantamento de informações, especialmente da situação anterior à ocorrência do dano, 

sobre os ecossistemas e as atividades associadas. 

Assim, antes da apresentação dos métodos de valoração propriamente ditos, cabe 

ilustrar de forma resumida duas metodologias – de quantificação do dano e da variação 

do bem estar – e seus critérios que apoiam diretamente o processo de valoração 

ambiental.  

 

1.7.1 - Quantificando o dano e a função dose-resposta 

 

A quantificação do dano baseia-se na relação física descrita entre a causa (ou dose – 

fonte da atividade impactante) e o efeito (ou resposta – mudanças, alterações) de modo 

a fornecer medidas objetivas dos danos resultantes de causas diversas. 

 

A função dose-resposta relaciona o nível de provisão do recurso ambiental ao nível de 

produção do produto no mercado. Esta função irá mensurar o impacto no sistema 

produtivo, dada uma variação marginal na provisão do bem ou serviço ambiental, e a 

partir desta variação, estimar o valor econômico de uso do recurso ambiental (MOTTA, 

1998). 

 

As “funções de dano” ou “funções dose-resposta” relatam o nível da atividade 

impactante, que devem ser associadas ao nível e ao tipo de poluente, com o grau de 

impacto sobre o meio ambiente natural e o construído, ou ainda sobre a saúde da 

população, por exemplo, em função do aumento de incidência de doenças respiratórias.  

 

Determinada a função dose-resposta10, é possível estimar quantitativamente o dano em 

termos da variação do ativo ou do serviço ambiental em questão. Posteriormente, então, 

                                                            

10 A construção da função dose-resposta envolve duas etapas básicas. A primeira exige a elaboração de 
uma função física dos danos, relacionando a dose de poluição ou degradação à resposta do ativo 
ambiental poluído ou degradado na produção. A segunda corresponde à formulação de um modelo 
econômico que mensure o impacto financeiro destas alterações no processo produtivo. Porém, a função 
de produção pode não ser trivial, caso as relações biológicas e tecnológicas sejam demasiadamente 
complexas (MOTTA, 1998).  
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valora-se o dano ocorrido de acordo com o preço de mercado do ativo ou a partir de 

outra técnica apropriada11 (TOLMASQUIN, 2000). 

 

1.7.2 - A quantificação da variação de bem estar e o conceito de excedente do 

consumidor 

  

A quantificação na variação do bem-estar está vinculada ao conceito microeconômico 

de excedente do consumidor. Os consumidores adquirem mercadorias e serviços porque 

estas aquisições lhes proporcionam ganhos de bem-estar. O excedente do consumidor, 

então, mede a variação no bem estar do consumidor, ou do conjunto de consumidores, 

por poderem adquirir um produto no mercado. 

 

Diferentes consumidores atribuem valores diferenciados ao consumo de cada 

mercadoria e o valor máximo que estariam dispostos a pagar por tais mercadorias 

também é diferenciado. Na teoria econômica, a noção de dano ou benefício, baseada na 

preferência dos indivíduos (ou do consumidor), se manifesta no mercado através dos 

conceitos de disposição a pagar (DAP) para evitar uma perda (dano) ou para obter um 

bem (benefício), e de disposição a receber (DAR) ou a aceitar (DAA) para sofrer uma 

perda (dano) ou para perder um bem (benefício).  

 

Desta forma, o excedente do consumidor se configura na diferença entre o preço que um 

consumidor estaria disposto a pagar por um bem ou serviço e o preço que efetivamente 

paga. Ou seja, é o benefício total obtido pelo consumo de um determinado produto, 

subtraído do custo total de sua aquisição. 

 

1.7.3 - Métodos de valoração ambiental 

 

Não existe um padrão definido para classificação dos métodos de valoração ambiental. 

Alguns pesquisadores procuram obter o valor do recurso diretamente sobre as 

preferências das pessoas, utilizando-se de mercados hipotéticos ou de bens 

complementares para obter a disposição a pagar (DAP) dos indivíduos, e podem ser 
                                                            

11 Cabe observar que a adoção da função dose-resposta não se configura em uma técnica ou método de 
valoração. Trata-se do estabelecimento de uma relação entre a dose (causador, fonte, poluente) e a 
resposta (efeito, alterações)  para que em seguida se estabeleça um valor à resposta ou ao efeito.  
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classificados como métodos diretos. Por sua vez, os denominados métodos indiretos 

procuram obter o valor do recurso relacionando o impacto das alterações ambientais 

com produtos cujos preços estão disponíveis no mercado (MAIA, 2003).  

 

Motta (1998) propõe outra classificação dos métodos de valoração, não em função de 

estimativas diretas ou indiretas de preferência e utilidade, mas em função de tais 

métodos refletirem variações econômicas nas funções de demanda ou nas funções de 

produção.  

 

Em resumo, os autores costumam dividir os métodos de valoração econômica em 

métodos indiretos ou da função de produção, e em métodos diretos ou da função de 

demanda. A Figura a seguir resume os métodos de valoração ambiental. 

 

Métodos diretos
(comportamento revelado)

Preferência revelada 
através de mercados reais

‐ custo de viagem 

‐ Preços hedônicos

Preferência revelada 
através de mercados 

hipotéticos

Métodos indiretos
relações físicas/comportamento   

presumido

Método da produtividade 
marginal

Despesas de reposição

Despesas de re‐localização

Despesas de proteção

Despesas de 
prevenção/mitigação  

Figura 2 - Métodos de valoração ambiental 

Fonte: Tolmasquim (2000). 

 

1.7.3.1 - Métodos indiretos de valoração 

  

Os métodos indiretos permitem identificar se um bem ou serviço privado é afetado 

indiretamente pela degradação ambiental, onde o recurso degradado é um insumo de 

produção. Estes métodos buscam obter as preferências (disposição a pagar) 

indiretamente a partir de preços de mercado associados ao bem ambiental em questão. 
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Podem, portanto, ser aplicados quando a produção ou o consumo de um bem ou serviço 

privado for afetado pela variação da quantidade e/ou qualidade de bens e serviços 

ambientais. (TOLMASQUIM, 2000; AMAZONAS, 2001).      

 

Assim, os métodos indiretos exigem o conhecimento da relação entre a alteração 

ambiental e o impacto econômico na produção, que pode ser calculado diretamente no 

preço de mercado do produto afetado ou num mercado de bens substitutos.  

 

Segundo Tolmasquim: 

 
“Nestes métodos, a mudança na qualidade ambiental irá conduzir a 
mudanças na produção ou consumo. Como estes efeitos podem ser 
expressos em termos de mudanças na quantidade de bens comercializáveis, 
o valor destas mudanças – usando preços de mercado – podem ser tomado 
como medidas dos benefícios ou perdas decorrentes da mudança no recurso 
ambiental” (TOLMASQUIM . [2000]: 18). 

 

A seguir é apresentada a Figura 3, que ilustra os principais métodos indiretos de 

valoração ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representação dos métodos indiretos / função de produção 

Fonte: Tolmasquim (2000). 

 

1.7.3.1.1 - Método da produtividade marginal ou produção sacrificada 

 

O método de produtividade marginal atribui um valor ao uso do meio ambiente 

relacionando a quantidade ou a qualidade de um recurso ambiental diretamente à 

Métodos indiretos  

Relações físicas / 
comportamento 

presumido

Método da 
produtividade 

marginal

Despesas de 
reposição e       

despesas de re-
localização

Despesas de 
proteção e 

prevenção/mitigação
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produção de outro produto com preço definido no mercado. O papel do recurso 

ambiental no processo produtivo será representado por uma função dose-resposta, que, 

como dito acima, relaciona o nível de provisão do recurso ambiental ao nível de 

produção do respectivo produto no mercado.  

Segundo Monteiro (2003),  

 
“o método da produtividade marginal ou produção sacrificada busca medir 
mudanças na produtividade de sistemas resultantes de mudanças nas 
condições ambientais, freqüentemente avaliadas a preços de mercado. Esta 
abordagem é útil para avaliar impactos ambientais que afetam a 
produtividade da atividade pesqueira, florestal, agrícola e de outros ativos” 
(MONTEIRO, [2003]: 195).  

 

De acordo com Motta (2006), o método da produtividade marginal assume que, dada a 

função de produção P = f (Y,R), em que Y corresponde ao conjunto de insumos 

formados por bens privados e R corresponde aos recursos ambientais que são utilizados 

gratuitamente, o valor econômico de R é um valor de uso dos bens e serviços 

ambientais. Para calculá-lo, é necessário conhecer a correlação de R em f e, ainda, a 

variação do nível de estoque e de qualidade de R em razão da produção do próprio P ou 

de outra função de produção. Para tanto, estimam-se as funções de dano ambiental 

(funções dose-resposta - DR), em que 

 

R= DR(x1,x2,...,Q) 

 

sendo x1, x2,... as variáveis que, junto com o nível de estoque ou qualidade Q do 

recurso natural, afetam a disponibilidade de R. Assim, 
 

dR = dDR/dQ 
 

As funções DRs relacionam a variação do nível de estoque ou qualidade de R, com o 

nível de danos físicos ambientais provocados com a produção de P para identificar o 

decréscimo da disponibilidade de R para a produção de P. Por exemplo, em um estudo 

econômico sobre produtividade agrícola, a "dose" seria a erosão do solo e a "resposta" 

seria a correspondente perda de safra12.  

                                                            

12 Há que se ressaltar que as funções de dano nem sempre são de fácil utilização tendo em vista que a 
complexidade da dinâmica dos ecossistemas ainda não é suficientemente conhecida para que se possam 
estabelecer relações precisas de causa e efeito, tornando complexa a estimação da função de dano. 
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Como vieses do método pode-se citar que: 

 

• Como os demais métodos indiretos de valoração, este capta principalmente os valores 

de uso direto e indireto, subestimando o valor total dos recursos ambientais nos casos 

onde os valores de opção e existência são significativos; 

• Ao se aplicar o método da produtividade marginal, quando a variação do recurso 

ambiental R altera os preços, de forma a ocorrer ajustes em outros setores, estes ajustes 

produzem uma variação no excedente do consumidor. Entretanto, em outros mercados 

estes ajustes só podem ser identificados por intermédio de modelos de equilíbrio geral 

de alta sofisticação estatística e que requerem enorme base de dados;  

• No caso de alterações significativas no preço de P, o método de produtividade 

determina valores incorretos de R em termos da variação do bem-estar, que pode estar 

subestimado ou superestimado. 

 

1.7.3.1.2 - Os métodos de mercados de bens substitutos 

 

Este método é uma variante do método de produtividade marginal para os casos onde a 

variação da produção (P), embora afetada pela variação no recurso ambiental (R), não 

oferece preços observáveis no mercado, ou estes são de difícil mensuração. Os casos 

típicos são aqueles em que a produção (P) também é um bem ou serviço ambiental 

consumido gratuitamente, aqueles em que as funções de produção e/ou dose resposta 

não estão disponíveis, e aqueles que demandam um incomensurável esforço de 

pesquisa. Um exemplo seria o decréscimo na qualidade (Q) das praias que leva a um 

decréscimo de uma amenidade (R), que é um serviço ambiental de recreação cuja 

cobrança pelo uso inexiste ou é limitada, mas cuja perda ou escassez induz ao uso de 

outros bens para realizar substituições de R. 

 

Assim, frente à eventual impossibilidade de se calcular diretamente as perdas com P ou 

R, por inexistência de respectivos preços de mercado, calculam-se as perdas com bens 

substitutos perfeitos (SP)13. 

                                                                                                                                                                              

 
13 Neste caso, substitutos perfeitos são bens ou serviços que podem ser utilizados em substituição a outros 
bens ou serviços sem provocar perda de bem-estar. Por exemplo, o gás liquefeito de petróleo - GLP pode 
substituir o gás natural quando há escassez de gás natural mantendo-se, assim o nível de bem-estar. 
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Estes métodos pressupõem que o valor do recurso ambiental R é calculado a partir do 

valor que um bem substituto perfeito (de P ou R) assume em função de variações 

marginais da quantidade produzida (P) devido a variações no recurso ambiental (R).  

 

Outra variante do método de mercado de bens substitutos, segundo MOTTA (1997), é o 

método do custo de oportunidade. Este método mensura as perdas de renda nas 

restrições da produção e consumo de bens e serviços privados devido às ações para 

conservar ou preservar os recursos ambientais. Observe que este método simplesmente 

indica o custo econômico de oportunidade pela manutenção ou perda do fluxo de R, isto 

é, a renda sacrificada pelos usuários para manter R no seu nível atual. Por conseguinte, 

este método é amplamente utilizado para estimar a renda sacrificada em termos de 

atividades econômicas restringidas pelas atividades de proteção ambiental e, assim, 

permitir uma comparação destes custos de oportunidade com os benefícios ambientais 

numa análise de custo-benefício.  

 

Observe que o método do custo de oportunidade não valora diretamente o recurso 

ambiental, mas, sim, o custo de oportunidade de mantê-lo ou perdê-lo. Por exemplo, 

não inundar uma área de floresta para geração de energia hidrelétrica significa sacrificar 

a produção desta energia, ou criar uma reserva biológica significa sacrificar a renda que 

poderia ser gerada por usos agrícolas nesta área.  

 

1.7.3.1.3 - Método das despesas de reposição (ou custos de reposição) 

 

As despesas de reposição baseiam-se no consumo de um bem privado, ou seja, 

representam os gastos adicionais incorridos pelo consumidor ou usuário para a 

reposição, reparo ou manutenção de ativos físicos em decorrência dos impactos 

ambientais ou gerenciamento inapropriado. Esta reposição deve garantir um nível 

desejado de P ou R.  

 

Estes custos podem ser interpretados como um valor mínimo aceitável para medidas 

que reduzam a poluição ou melhorem as práticas de gerenciamento local, e portanto, 

previnam ou reparem o dano ambiental; por exemplo, os custos de reflorestamento em 
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áreas desmatadas para garantir o nível de produção madeireira ou custos de adubação 

para manter a produtividade agrícola constante. 

Este método é aplicável em situações em que a magnitude do dano pode ser 

dimensionada e a medida corretiva é possível.  

 

Os principais vieses do método das despesas de reposição são, segundo Tolmasquim 

(2000):  

 

• A validade do resultado encontrado depende da inclusão de todos os custos 

considerados relevantes e de todos os fatores envolvidos na reposição de um recurso 

ambiental. A falta de algum fator importante pode prejudicar o resultado final; e 

• Este método não busca resgatar o valor de todas as espécies animais e vegetais (os 

recursos naturais em geral) afetadas com a construção do projeto, já que é praticamente 

impossível em decorrência das complexas relações de animais, plantas, solo, clima e 

todas as características ecológicas da região. Ou seja, o método serve somente para 

restabelecer os valores de uso, pois a existência das espécies está associada com a 

própria preservação do habitat natural.   

 

1.7.3.1.4 - Método das despesas de relocalização (ou custos de relocalização) 

 

O método das despesas de relocalização é uma variante das despesas de reposição. 

Aborda o custo de realocar uma atividade produtiva cuja eficiência operacional no local 

de origem tenha sido prejudicada por mudança da qualidade do meio ambiente. Uma 

aplicação típica refere-se à movimentação de populações quando da construção de 

represas, cujos custos devem tentar incluir, ainda que qualitativamente, aspectos 

psicológicos e sociais da re-localização.  

 

Neste caso o custo privado no consumo de um bem substituto representa os gastos 

incorridos pelos usuários com relocalização para garantir um nível desejado de P ou R. 

Assim, as despesas atuais de relocalização de uma atividade física, em decorrência da 

mudança de qualidade do meio ambiente, são utilizadas para avaliar os benefícios 

potenciais (e custos associados) de prevenir esta mudança.  
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1.7.3.1.5 - Método das despesas de prevenção/mitigação  

 

As despesas de prevenção/mitigação avaliam o dano causado pela degradação ambiental 

de acordo com os gastos que as pessoas têm na tentativa de evitar um dano ambiental ou 

outras atividades ofensivas ao bem-estar humano ou ao meio ambiente.  

 

Na medida em que o dano ainda não ocorreu, assume-se que as pessoas podem agir 

precipitadamente para se proteger dos potenciais danos. Assim, as despesas com o 

controle ou a mitigação destes danos produzirão uma estimativa que reflete um valor 

mínimo do dano real. 

 

Assim, este método analisa de forma direta as atuais despesas para determinar a 

importância que o indivíduo atribui ao meio ambiente e a impactos à saúde humana, e 

indiretamente, às despesas para mitigar o dano ambiental.  

 

A seguir são apresentadas as etapas, segundo Tolmasquim (2000), do método de 

despesas de prevenção / controle ou mitigação. 

 

• Identificação dos danos ambientais potenciais; 

• Definição das despesas necessárias para se prevenir o possível dano ambiental; e 

• Definição dos benefícios gerados pela implementação de uma ação. 

 

1.7.3.1.6 - Método das despesas de proteção  

 

Este método busca identificar os comportamentos econômicos que reflitam 

indiretamente o valor pago por agentes para se proteger de algum dano. As despesas 

realizadas por indivíduos para se proteger de algum dano ambiental, por exemplo, a 

poluição, ou para obter algum melhoramento de seu meio ambiente se configuram como 

despesas de proteção.  

 

Como exemplo, podemos citar a valoração do dano causado pelo ruído. Neste caso, 

assume-se que os indivíduos investem em equipamentos contra ruídos exteriores, 

através da instalação de vidros duplos nas janelas, isolamentos, entre outros. A 

aquisição do dispositivo de proteção ocorrerá se o custo do isolamento acústico for 
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menor que o nível de incômodo tolerado pelo indivíduo. Em outras palavras, a compra 

do equipamento de proteção ocorre caso as vantagens do isolamento acústico sejam 

superiores ao custo do equipamento.  

 

Reis (2001) descreve em seu trabalho os seguintes vieses do método das despesas de 

proteção: 

 

• Como os demais métodos indiretos de valoração, este capta principalmente os 

valores de uso direto e indireto, subestimando o valor total dos recursos ambientais nos 

casos onde os valores de opção e existência são significativos;  

• A despesa de proteção não é a única opção possível para se fugir do dano ambiental 

(no caso do ruído poder-se-ia optar por mudar de casa);  

• O equipamento de proteção normalmente restringe-se a uma área específica, não 

protegendo incômodos em um exterior; e 

• Este só pode ser aplicado nos casos onde existem possibilidades de proteção 

individual, e nem sempre é possível a proteção individual de outras formas de poluição 

ou deterioração do meio. 

 

1.7.3.2- Métodos diretos de valoração 

 

Os métodos diretos de valoração utilizam mercados substitutos ou mercados hipotéticos 

para medir diretamente a demanda pela qualidade ambiental e estimam o valor 

econômico do recurso a partir da própria disposição a pagar da população para bens e 

serviços ambientais. Estes métodos partem do pressuposto que a variação da quantidade 

ou da qualidade do recurso ambiental irá afetar os padrões de bem estar das pessoas 

(MAIA, 2002). 

 

Portanto, os métodos diretos procuram revelar as preferências através de situações reais 

(métodos de preços hedônicos e de custo de viagem) ou através de situações hipotéticas 

(método da valoração contingente). 

 

A preferência revelada através da situação real envolve a análise do mercado real de 

bens e serviços que são afetados por impactos ambientais (poluição do ar ou água) no 
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qual os indivíduos fazem uma escolha (trade-off) entre o impacto ambiental (poluição) e 

outros bens ou renda. 

 

Entretanto, existem casos em que os impactos ambientais não podem ser valorados 

desse modo, como a perda da biodiversidade. A alternativa é construir mercados 

hipotéticos para várias opções de redução de danos ambientais e perguntar diretamente 

ao consumidor – dentro de uma amostra de indivíduos – se está disposto a pagar por 

uma redução do dano ambiental. Esta alternativa revela a preferência associada através 

de mercados hipotéticos (TOLMASQUIN, 2000).  

 

A seguir é apresentada a Figura 4 com os principais métodos diretos de valoração 

ambiental. 

 

Métodos diretos              
(comportamento revelado)

Preferência revelada através de 
mercados reais 

Preferência revelada 
através de mercados 

hipotéticos

Método de custo 
de viagem

Método de 
preços 

hedônicos

Método de 
valoração 

contingente

 
 

Figura 4 - Representação dos métodos diretos / função de demanda 

Fonte: Tolmasquim (2000). 

 

1.7.3.2.1 - Método dos preços hedônicos  

 

A base do método dos preços hedônicos é a identificação de atributos ou características 

de um bem composto privado cujos atributos sejam complementares a bens ou serviços 
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ambientais. Identificando esta complementaridade, torna-se possível mensurar o preço 

implícito do atributo ambiental no preço de mercado quando outros atributos são 

isolados.  

 

Por intermédio de uma função denominada função hedônica de preço é possível estimar 

o valor dos atributos de um ou vários bens e serviços ambientais implícitos no valor de 

um bem privado, como mostra a equação a seguir. Se Pi é o preço de uma propriedade, a 

função hedônica de seus atributos ambientais será dada por: 

 

P
i 
= F (a

i1
,a

i2
,a

i3
,...,R

i
) 

 
Onde, 

a
i
 corresponde aos atributos da propriedade i;  

R
i
 corresponde ao nível do bem ou serviço ambiental R da propriedade i.  

 

O valor de Ri será captado através da identificação da participação que os atributos 

deste bem ou serviço têm na formação do preço Pi. Normalmente, este valor será dado 

pela disposição a pagar por uma variação do atributo ambiental em um nível de bem ou 

serviço ambiental R (TOLMASQUIM, 2000). 

 

No caso da valoração ambiental, o exemplo mais frequentemente encontrado na 

literatura está relacionado aos preços de propriedades. Distintas propriedades com as 

mesmas características (tamanho, material de construção, garagem...) apresentam 

diferentes preços de mercado em função de seus atributos ambientais (acesso a um sítio 

natural, qualidade do ar...). Portanto, as diferenças de preços das propriedades devido à 

diferença de nível dos atributos ambientais devem refletir a disposição a pagar por 

variações destes atributos, como por exemplo os benefícios por não ter poluição.  

 

A seguir são descritas as etapas necessárias para se estimar o valor econômico de uma 

variação de um recurso ambiental via método do preço hedônico e os principais vieses 

deste método segundo Motta (2006) e Tolmasquim (2000). 
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Etapas: 

 

• Identificação dos atributos que influenciam o preço da propriedade; 

• Verificação do conhecimento dos compradores em relação ao mercado de 

propriedades para avaliar as opções de compra; 

• Determinação da disposição a pagar (preço da propriedade) em função dos atributos 

escolhidos; e 

• Determinação do valor econômico da disponibilidade do recurso ambiental via 

excedente do consumidor. 

 

Vieses: 

 

• Este método capta valores de uso direto, indireto e de opção; 

• Requer um levantamento minucioso de dados, como informações sobre os atributos; 

• O fato de admitir fraca complementaridade, ou seja, se a demanda pelo atributo 

ambiental for zero quando a demanda por propriedades com este atributo é zero, elimina 

a possibilidade de captar valores de existência ou de não uso;  

• Este método é de difícil utilização, pois os preços de bens ou serviços privados 

como propriedades normalmente não internalizam as futuras melhoras (ou pioras) 

ambientais, sendo possível que os preços de propriedade sejam subestimados por razões 

fiscais para reduzir os valores de impostos que porventura podem incidir sobre as 

propriedades (uma alternativa neste caso seria o uso de valores de aluguel ao invés de 

preços de transferência de propriedade);  

• Se o atributo ambiental não for bem definido de forma a identificar o bem ou 

serviço ambiental a ser valorado, pode-se obter resultados destorcidos, e no caso de 

nível de concentração de poluentes, esta percepção de qualidade por parte do mercado 

pode não ser trivial; e 

• Como trata-se de um método baseado em preços de equilíbrio, e não na verdadeira 

disposição a pagar, as estimativas calculadas não servem para valorar as variações 

discretas, apenas as marginais.   
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1.7.3.2.2 - O Método de custo de viagem 

  

O método do custo de viagem é uma das mais antigas metodologias de valoração 

econômica. Ela é utilizada para a valoração de sítios naturais de visitação pública. O 

valor do recurso ambiental é estimado pelos gastos dos visitantes para se deslocar ao 

sítio, incluindo transporte, tempo de viagem, taxa de entrada e outros gastos 

complementares.  

 

Assim, este método estima o valor monetário agregado à recreação proporcionada por 

um recurso natural a partir de uma curva de demanda em função das atividades 

recreacionais do sítio natural. A curva da demanda destas atividades se baseia nos 

custos incorridos pelos usuários para acessá-lo (custos de viagem), e estes podem ser 

considerados como a máxima disposição a pagar do usuário pelos serviços ambientais. 

Quanto mais longe um sítio ambiental, menor o número de visitas a este (menor uso) e 

espera-se um maior custo de viagem associado. 

 

A identificação do uso efetivo de locais de recreação/lazer/acesso público pode ser 

mensurada normalmente durante as visitas de turistas que são entrevistados nas áreas de 

lazer, buscando informações referentes ao local de estada do visitante, distância viajada, 

frequência e custo de viagem das visitas, zona residencial, renda, escolaridade, entre 

outros.  

 

A partir destes dados, estima-se a taxa de visitação Vi (visitantes por mil habitantes por 

ano, por exemplo) de cada zona residencial da amostra para correlacioná-la em termos 

estatísticos com os dados de custo médio de viagem de cada zona residencial CV da 

amostra e as outras variáveis socioeconômicas (usadas como proxis para indicar 

preferências) da zona em questão Si, conforme abaixo: 

 

Vi = f (CV,S1, S2, ...., Sn) 

onde: 

 

Vi = taxa de visitação de habitantes de cada área i;  

CV = custo de viagem;  

S = variáveis socioeconômicas. 
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Derivando-se f em relação à variação de CV para cada zona, estima-se a curva de 

demanda f' pelas atividades recreacionais do sítio natural, medindo-se a redução (ou 

aumento) do número de visitantes quando se aumenta (ou diminui) CV. A função f' é, 

portanto, a disposição a pagar pelos serviços ambientais de R, conforme a figura abaixo, 

onde a área abaixo da curva f' é a medida do excedente do consumidor.   

 

 
Figura 5 - Curva de demanda derivada da função de custo de viagem (df/dCV) 

Fonte: Motta, 1998 

 

A seguir são apresentados os principais vieses do método do custo de viagem:  

 

• O método não considera os valores de opção e existência daquelas pessoas que, 

apesar de atribuírem estes valores ao sítio em questão, não o freqüentam;  

• Mostra uma aproximação muito prática em locais onde há o controle do fluxo 

turístico, mas em locais onde não há o reconhecimento do potencial turístico de áreas 

naturais (caso do Brasil – só se controla a visitação a unidades de conservação) esta se 

torna extremamente trabalhosa, custosa e demorada (equipe especializada para a 

preparação e aplicação de questionários);  

• No caso de ocorrerem variações da oferta dos serviços do sítio natural, deve-se 

calcular uma função f para o mesmo que apresente distintos serviços ambientais que 

possam ser utilizados pelos visitantes do sítio; 
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• A curva de demanda por classes de renda pode sofrer alterações para permitir a 

agregação de diferentes excedentes do consumidor, o que requer esforços de pesquisa e 

de transformações econométricas;  

• A valoração do tempo também é tarefa bastante sofisticada. Um indicador que 

pode ser utilizado é a renda per capita – salário do visitante – para o custo de 

oportunidade do lazer. No entanto, surgem distorções no mercado de trabalho que 

indicam que os salários podem superavaliar o custo do lazer e afetar consideravelmente 

as estimativas deste método;  

• O visitante pode aproveitar a viagem para visitar outros locais, o que demandaria 

ajustes necessários. 

 

1.7.3.2.3 - Método da valoração contingente  

 

O método de valoração contingente (MVC) procura mensurar os valores de DAA e 

DAP com base em mercados hipotéticos. Busca, desta forma, valorar monetariamente o 

impacto no nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa 

ou qualitativa dos bens ambientais (MONTEIRO, 2003; MOTTA, 2006; e 

TOLMASQUIM, 2000). 

 

A simulação destes mercados hipotéticos é realizada em pesquisas de campo, com 

questionários que indagam ao entrevistado sua disposição a pagar ou a aceitar (sua 

valoração contingente) em face das alterações quantitativas ou qualitativas na 

disponibilidade de bens ou serviços ambientais (R).  

 

O MVC é aplicável em situações onde não há disponibilidade de dados de mercado14, e 

baseia-se no pressuposto de que os consumidores podem determinar e irão revelar sua 

disposição a pagar por bens ou serviços para os quais não existe mercado, se colocados 

diante de um mercado hipotético.  

 

Segundo Reis (2001), a grande vantagem deste método sobre os outros é a possibilidade 

de captar os valores de existência, e poder ser aplicado em um espectro de bens 

                                                            

14 Os impactos ambientais ilustram bem este tipo de caso, na medida em que normalmente não 
apresentam dados no mercado. 
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ambientais mais amplo (como a preservação de espécies, a estética ambiental, os 

fenômenos históricos, a diversidade genética e etc.). Sua maior limitação, entretanto, 

está relacionada à captação de valores ambientais que os entrevistados não entendem ou 

desconhecem.  

 

Segundo Motta (2006), o cálculo e a estimação dos benefícios obedece a diferentes 

modalidades em razão da forma de obtenção do valor. Para lances livres (open-ended) 

que produzam uma variável contínua de lances, o valor da DAP ou da DAA pode ser 

estimado diretamente por técnicas econométricas. Para as escolhas dicotômicas ou com 

mais de um valor (referendum) que produzem um indicador discreto de lances, a DAP 

ou DAA é estimada por uma função de distribuição das respostas afirmativas e 

correlacionada com uma função de utilidade indireta, geralmente logística. 

 

Pela função DAPi (ou DAAi) = f (Qij,Yi,Si,Ej) onde, 

 

Qij = visitas 

Yi = renda 

Si = fatores sociais (ou outras variáveis explicativas) 

Ei = parâmetro de qualidade ambiental do bem a ser valorado. 

 

Desta forma, podem-se verificar os determinantes das respostas de DAP ou DAA. A 

curva permite estimar mudanças nos lances de DAPi ou DAAi em função de variações 

em Ei se as demais variáveis permanecerem estáveis. 

 

A partir da média ou mediana dos valores DAP ou DAA obtidos multiplicada pelo total 

da população (indivíduos ou famílias, etc.), obtém-se o valor econômico total do bem 

ambiental ou, mais precisamente, da alteração de sua disponibilidade.  

 

Assim como nos outros métodos, existem vários tipos de vieses que afetam a 

confiabilidade do método de valoração contingente. O conhecimento destes torna-se 

importante, pois tende a minimizá-los através do perfil do questionário e da amostra. 

Estes vieses ocorrem quando os entrevistados não apresentam sua verdadeira DAP (ou 

DAA), quando o questionário induz a determinadas respostas ou quando há 
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compreensão equivocada dos cenários apresentados. A seguir são listados os principais 

vieses do MVC:  

 

• Viés Estratégico: este viés está relacionado à percepção do entrevistado quanto à 

verdadeira cobrança pelo bem ou serviço ambiental que se está oferecendo em função 

da sua DAP. Se o entrevistado acha que tem que pagar o valor a que se comprometeu 

com a pesquisa, poderá responder valores abaixo de sua verdadeira DAP. Isto se deve 

ao fato do entrevistado concluir que os valores apresentados pelos outros consumidores 

serão suficientes para garantir o suprimento do bem, tendo assim um comportamento de 

free rider. O mesmo problema de credibilidade na cobrança apresenta-se quando o 

entrevistado acha que o valor de sua DAP não será de fato cobrado, mas influenciará na 

decisão sobre a oferta do bem, apresentando, então, valores acima do que estaria de fato 

disposto a pagar;  

• Viés Hipotético: devido ao MVC usar mercados hipotéticos, podem ser gerados 

valores que não correspondem às preferências reais dos indivíduos tendo em vista que 

se tratam de simulações; 

• Viés da Parte-Todo (Embedding-Bias): este viés pode ser verificado quando o 

somatório da DAP para cada bem ou serviço ambiental ofertado supera a DAP para a 

totalidade destes mesmos bens e serviços quando ofertados em conjunto. Os 

entrevistados podem superestimar sua DAP ao considerar que estejam resolvendo 

problemas ambientais globais (todo) e não somente problemas ambientais específicos 

(parte), do ponto de vista geográfico (geographic part-whole bias), de benefício (benefit 

part-whole bias) ou de abrangência institucional (policy package part-whole bias). Tal 

comportamento decorre do fato de que questões ambientais estão ligadas 

sentimentalmente às pessoas, sejam por crenças religiosas, sejam por posturas morais ou 

filosóficas. Logo, a pesquisa possui a limitação de somente fornecer resultados 

confiáveis para populações, cuja faixa de renda permite despesas com preocupações 

desta natureza. Assim, o MCV é frequentemente acusado de ser um método direcionado 

aos ricos; 

• Viés da Informação: a forma de apresentação e o nível de precisão da 

informação afetam as respostas de DAP e DAA dos cenários hipotéticos;  

• Viés do Entrevistado e do Entrevistador: na entrevista direta, o entrevistado 

pode sentir-se compelido a oferecer uma DAP maior em razão da presença física do 
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• Viés do Veículo de Pagamento: este viés pode ocorrer em razão da escolha do 

veículo de pagamento. Por exemplo, os indivíduos podem preferir pagar uma taxa X 

para entrar em um parque a um aumento X em impostos. A alternativa é escolher uma 

forma de pagamento que tenha semelhança com sistemas utilizados em situações reais;  

• Viés do Ponto Inicial ou do "Ancoramento": este viés está associado ao uso do 

método referendo por intermédio do uso de cartões de pagamento, situação em que o 

entrevistado escolhe um lance entre vários apresentados numa escala de valores dada. 

Neste caso pode ocorrer o "ancoramento" (vinculação a priori) da resposta à escala 

sugerida no cartão. Normalmente, a apresentação dos valores pelos questionários tende 

a induzir o entrevistado a optar pelo primeiro valor apresentado, considerando-o como o 

valor "correto". Para minimizar este viés, há que se estimar da forma mais precisa 

possível os pontos máximos e mínimos da DAP ou DAA de forma tal que o menor 

lance apresentado seja aquele que será aceito por todos e o maior seja rejeitado por 

todos;  

• Viés da Obediência (ou caridade): os indivíduos tendem a manifestar sua 

intenção em pagar por algo que consideram justo ou correto, embora não se disponham 

a pagar por algo que lhes seja cobrado. Uma forma de contornar este viés é forçar a 

assinatura de um termo de compromisso ou outro documento que o faça crer na 

efetividade da cobrança;  

• Viés da Subaditividade: resulta de pesquisas com MVC que apontam valores de 

DAP para serviços ambientais estimados em conjunto apresentando um valor total 

inferior a soma de suas valorações em separado por serviço. Ressalta-se que este viés 

não está relacionado com qualquer procedimento inadequado de pesquisa, mas decorre 

das possibilidades de substituição entre os serviços; e 

• Viés da sequência de agregação: é observado quando a medida de DAP ou DAA 

de certo bem ou serviço varia se mensurada antes ou depois de outras medidas de outros 

bens ou serviços que podem ser seus substitutos. Para minimizá-lo se deve definir uma 

sequência de mensuração de acordo com a possibilidade de ocorrência, ou explicitar que 

distintos recursos ambientais substitutos continuarão em disponibilidade.  

 



Capítulo 2 - O Ciclo de Vida do Etanol   

 

2.1 - Breve histórico do desenvolvimento da produção sucroalcooleira 

 

A cana-de-açúcar é uma planta semiperene com ciclo fotossintético do tipo C415, 

pertencente ao gênero Saccharum, da família das gramíneas, composta de espécies de 

gramas altas perenes, oriundas de regiões temperadas quentes a tropicais da Ásia, 

especialmente da Índia. A parte aérea da planta é composta pelos colmos, onde se 

concentra a sacarose, e pelas pontas e folhas, que constituem a palha da cana (BNDES, 

2008).  

 

A cultura da cana foi a primeira atividade produtiva a ser instalada no Brasil, no período 

da colonização portuguesa, e o complexo agroindustrial canavieiro constitui-se na mais 

antiga atividade econômica do país. Chegou ao Brasil em 1533, trazida por Martim 

Afonso de Souza, que fundou na Capitania de São Vicente, próximo à cidade de Santos, 

o primeiro engenho para produzir açúcar, com o nome de São Jorge dos Erasmos 

(SCHLITTLER, 2006). 

 

Segundo Piacente (2006), até o início do século XVIII esta atividade tinha absoluta 

preponderância dentre todas as atividades econômicas desenvolvidas pela colônia. Após 

esse período, o setor produtivo entrou em uma persistente decadência, que durou até o 

século XX, quando a agroindústria açucareira se modernizou através da transformação 

dos antigos engenhos e banguês em usinas de açúcar e quando o Estado passou a 

intervir no setor produtivo.  

 

2.2 - Os choques do petróleo e os incentivos ao setor sucroalcooleiro: o Proálcool e 

o carro flex-fuel 

 

Foi então a partir do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), criado em resposta ao 

primeiro choque do petróleo, que o setor voltou a crescer e ganhar importância. 

Instituído pelo Decreto n° 76.593 de 14 de novembro de 1975, o Próalcool tinha a 

finalidade de expandir a produção do álcool etílico anidro, viabilizando seu uso como 

                                                            

15 Tipo C4 corresponde a uma alta produção de biomassa. 
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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 capacidade produtiva ociosa das usinas e destilarias de cana para a produção de 

etanol. O Proálcool não somente manteve elevada a demanda do setor sucroalcooleiro, 

como permitiu um acentuado aumento do mercado alcooleiro, que até então assumira 

um caráter absolutamente residual para os produtores do setor.  

 

Com o segundo choque do petróleo, em 1979, o governo reorientou o Proálcool, 

apontando para a produção do álcool etílico carburante não mais como mero 

complemento a ser adicionado à gasolina (o etanol anidro), mas como combustível (o 

etanol hidratado) para ser utilizado nos carros a álcool16 (PIACENTE, 2006). 

 

Durante a década de 1980 o programa atingiu seu auge em termos de recursos 

investidos, veículos a álcool fabricados e vendidos. Entretanto, a partir de 1986, com a 

queda do preço de petróleo, o país assistiria ao progressivo declínio do Programa, com 

sucessivas quedas nas vendas de carros a álcool e na produção de álcool hidratado. No 

entanto, esse declínio não significou a estagnação da agroindústria da cana-de-açúcar. 

Esta prosseguiu expandindo-se por conta das exportações de açúcar e da introdução de 

novas técnicas no processo produtivo, que possibilitaram reduzir os custos de produção 

(SCANDIFFIO & FURTADO, 2008). 

 

Finalmente, em 2003, impulsionados por questões de segurança energética e, 

principalmente, PR questões ambientais relativas ao aquecimento global, a fabricação 

dos veículos flex-fuel - com a grande aceitação desses por parte dos consumidores – 

gerou um reaquecimento no consumo de etanol hidratado no mercado interno, abrindo 

um novo horizonte para a expansão da agroindústria da cana no Brasil – beneficiada, 

principalmente, pelas condições edafoclimáticas brasileiras17. A evolução da produção 

de álcool e das vendas de veículos flex-fuel podem ser observadas, respectivamente, nas 

figuras 6 e 7. 

                                                            

16 (Automóveis com motores ciclo Otto que foram modificados para operar com 100% de álcool etílico 
hidratado) 
17 Referem-se às condições favoráveis de clima, disponibilidade e produtividade do solo. 
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Figura 6 - Evolução da produção de álcool no Brasil em litros (1974 – 2009) 

Fonte: MAPA, 2009c 
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Figura 7 - Evolução da venda de veículos flex-fuel (2003-2010) 

Fonte: ANFAVEA, 2010 

 

2.3 - O processo produtivo do etanol 

 

Basicamente o processo produtivo do etanol se divide em duas etapas principais, uma 

agrícola, que compreende o preparo do solo, o plantio, a colheita e o transporte até a 

usina e outro industrial, onde a cana-de-açúcar é preparada e posteriormente processada 

para a transformação em etanol.  
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2.3.1 - O cultivo da cana-de-açúcar 

 

O clima ideal para o cultivo da cana é aquele que apresenta duas estações distintas: uma 

quente e úmida, para proporcionar a germinação, o perfilhamento (formação de brotos) 

e o desenvolvimento vegetativo, seguida de outra fria e seca, para promover a 

maturação e o acúmulo de sacarose nos colmos.  

 

Devido à sua extensão territorial, o Brasil possui dois períodos distintos de safra. No 

Norte-Nordeste a safra vai de setembro a março e o no Centro-Sul a cana é colhida de 

maio a novembro. Assim, o país produz álcool durante o ano todo, apesar da safra 

Norte-Nordeste produzir apenas cerca de 11% de etanol do país enquanto que São Paulo 

produz aproximadamente 62% (MAPA, 2009b). A produção é dividida entre usinas, 

usinas com destilarias anexas e destilarias autônomas. As primeiras produzem somente 

açúcar, as segundas fabricam tanto açúcar como álcool e as destilarias autônomas 

apenas álcool (UNICAMP, 2005). A seguir são apresentados a figura 8, com 

distribuição do plantio de cana-de-açúcar por regiões e a tabela 2, com produção 

conjunta de açúcar e álcool. 

0,2% 11,0%

70,2%

10,9%

7,8% Norte

Nordeste

Sudeste

Centro‐oeste

Sul

Figura 8 - Distribuição das regiões brasileiras no plantio de cana-de-açúcar  
Fonte: MAPA - 2009b 
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Tabela 2 - Unidades produtivas para produção de açúcar e álcool 

Capaciadde / ano 1990 2002 2009
Usinas de açúcar 27 15 16
Destilarias autônomas 180 104 168
Usinas com destilarias anexas 168 199 253
Total 375 318 437  
Fonte: UNICAMP, 2005 e MAPA, 2009a 

 

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

multiplicidades e práticas culturais. Segundo Piacente (2006) o ciclo de cultivo no 

Brasil é normalmente de cinco anos, com plantio no primeiro ano e quatro 

rebrotamentos nos anos subsequentes. O primeiro corte é feito 12 ou 1818 meses após o 

plantio, quando se colhe a chamada cana-planta. Os demais cortes, quando se colhe a 

chamada cana-soca, 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. Nessa reforma do 

canavial, a área cultivada fica alguns meses em descanso e pode receber outros cultivos 

de ciclo curto, como leguminosas (BNDES, 2008). Geralmente, as usinas renovam 

cerca de 20% do seu canavial por ano. A seguir, a tabela 3 apresenta algumas 

informações do ciclo da cana.    

 

Tabela 3 - Informações Técnicas da Cultura 

Item Dados

Ciclo 5 anos
Número médio de cortes 5 cortes
Produtividade de cana 85 ton/ha (120 - 65)
Rendimento de açúcar 138kg/ton
Rendimento de álcool 82l/ton

10 (Saccharum offinarum L.)
101 (Saccharum spp .)

Cultivares Registrados no Mapa
 

Fonte: MAPA – 2009c 

                                                            

18 A cana de 12 meses plantada pouco tempo após a última colheita será colhida no ano seguinte; nesta 
opção a terra estará sempre cultivada com cana mas a produtividade é mais baixa, e por isso ela só é 
utilizada em cerca de 20% dos casos. No caso de 18 meses, após a última colheita do canavial, a terra fica 
vários meses descansando ou recebe uma cultura de rotação de amendoim, soja, girassol ou algum vegetal 
que ajude a nitrogenar o solo; com esta alternativa a produtividade do primeiro corte é muito mais alta, 
mas haverá um espaço de cerca de dois anos entre o último corte do ciclo anterior e o primeiro corte do 
novo ciclo (Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético UNICAMP, 2005) 
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Atualmente 8,92 milhões de hectares são utilizados para o cultivo de 648,85 milhões de 

toneladas de cana com rendimento médio de 77,52 toneladas por hectare (MAPA, 

2009c). Segundo o zoneamento agro ecológico da cana-de-açúcar publicado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2009, o país tem 

aproximadamente 65 milhões hectares aptos para a expansão do cultivo, como pode ser 

visto na figura 9, que mostra a área apta para o cultivo da cana por região19.  

 

46,78%

35,07%

8,87%
7,52% 1,76%

Centro‐Oeste

Sudeste

Sul

Nordeste

Norte

Figura 9 - Áreas aptas para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar por região  
Fonte: MAPA, 2009d 

 

A fase de preparação do solo para produção de cana-de-açúcar é baseada no uso 

intensivo de máquinas e implementos agrícolas, dependente de combustíveis fósseis, 

basicamente o diesel. As operações convencionais baseiam-se na limpeza do solo, 

calagem, uso de grade pesada para a eliminação de soqueiras, operações de conservação 

do solo, aração e gradagens pesada, média e leve de pré-plantio (LUCA, 2002).  

 

O plantio da cana é constituído das seguintes operações: eliminação da soqueira (ou 

limpeza do terreno se for o caso de uma área nova), sub-solagem, calagem, gradagem 

ou aração, terraceamento, sulcação, distribuição de torta de filtro e adubo, distribuição 

de mudas, cobrimento de mudas, pulverização de herbicida e quebra de sulco. As 

operações acima são realizadas com o auxílio de equipamentos e implementos 

                                                            

19 No Zoneamento Agro Ecológico da cana-de-açúcar, as áreas aptas foram estimadas e agrupadas por 
tipo de uso da terra (Agricultura; Agropecuária; e Pastagem) e por classe de aptidão agrícola (Alta; 
Média; e Baixa).  
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específicos. A operação de distribuição de mudas é feita ainda manualmente na maioria 

dos casos, mas a mecanização tem avançado nos últimos anos (UNICAMP, 2005).  

 

O período da colheita da cana20 varia de acordo com o regime de chuvas, de modo a 

tornar possíveis as operações de corte e transporte e atingir o melhor ponto de 

maturação e acumulação de açúcares. Segundo BNDES (2008), 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. Entretanto, 

em matéria publicada pelo Valor Econômico (2010), a safra 2009/2010 terminou com 

53,4% da colheita mecanizada em São Paulo, 40% no Mato Grosso do Sul e 43% em 

Minas Gerais.   

 

A colheita manual envolve um tratamento prévio do canavial para facilitar sua colheita, 

o que pode ser feito com despalhamento, retirada manual das folhas velhas da cana, ou 

queima destas no canavial (SCHLITTLER, 2006). 

 

 
                                   Figura 10 - Canavial sem queima 

                                   Fonte: SCHLITTLER (2006) 

 

                                                            

20 Na Região Centro-Sul do Brasil, a colheita é de abril a dezembro, enquanto, na Região Nordeste, é 
realizada de agosto a abril. 
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                                          Figura 11 - Canavial com queima 

                                          Fonte: SCHLITTLER (2006) 

 

 
Figura 12 - Colheita manual 

Fonte: SCHLITTLER (2006) 

 

 
                                     Figura 13 - Colheita mecanizada 

  Fonte: SCHLITTLER (2006) 
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A prática da despalha vem perdendo adesão devido à escassez de mão de obra e da 

demora, com redução sensível do rendimento do operário. Neste caso, a adoção da 

queima faz-se quase que obrigatória. Segundo Christoffoleti (2002), apud Schlittler 

(2006), a queima é positiva, pois elimina com rapidez as folhas e livra a plantação de 

pragas, microorganismos selvagens e animais venenosos que possam colocar em risco a 

segurança dos cortadores, bem como aumenta a produtividade diária do operário que 

corta em média doze toneladas de cana queimada, contra seis toneladas de cana com 

palha.  

 

A queima é uma prática dominante, embora seja gradualmente reduzida. Esse 

procedimento vem sendo aos poucos substituído pela colheita mecanizada da cana crua 

picada (sem queima), por conta das restrições ambientais. Com o Protocolo 

Agroambiental assinado entre o Governo de São Paulo e a União da Agroindústria 

Canavieira de São Paulo (ÚNICA), espera-se que, até 2014, 100% da cana seja colhida 

mecanicamente em locais com declividade inferior a 12 graus, sem a queima prévia do 

canavial. O protocolo estabelece também que até 2010 esse percentual deve chegar a 

70% e que a queima deve estar totalmente eliminada até 2017. 

 

Finalmente, a operação de corte é integrada com o carregamento e o transporte.  Após o 

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

sacarose21. O transporte da cana para a indústria utiliza sistemas de grande capacidade, 

dentro dos limites legais das estradas, e tem evoluído para evitar a compactação do solo 

agrícola e para reduzir custos. 

 

2.3.2 - O Processamento industrial do etanol 

 

Ao chegar às usinas, os colmos da cana são processados para produzir etanol e açúcar. 

A unidade industrial pode ser dividida nas seguintes seções: recepção, preparo, 

moagem, tratamento do caldo, fábrica de açúcar, destilaria de álcool, utilidades, 

disposição de efluentes e estocagem dos produtos (UNICAMP, 2005).  

  

                                                            

21 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. 
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A seção de recepção, preparo e moagem tem a finalidade de condicionar a cana 

(limpeza e abertura das células) e extrair o caldo, com um mínimo de perda de açúcares 

da cana, bem como reduzir a umidade final do bagaço. A cana colhida inteira (corte 

manual) é normalmente lavada a base de água e quando colhida mecanicamente é 

lavada a seco. A lavagem tem por finalidade melhorar a qualidade do caldo, diminuindo 

as impurezas que afetam negativamente o processamento da cana, além de aumentar a 

longevidade das máquinas usadas no processamento. 

 

Da mesa de alimentação a cana é transportada por esteiras até os equipamentos de 

preparo, onde é picada, desfibrada e passa por uma série de moendas, que separa o 

caldo, contendo a sacarose, do bagaço, contendo a fibra, que segue para a unidade de 

energia da usina e é utilizada como combustível.  

 

Segundo Payne (1989), a moagem é basicamente um exercício de separação de 

materiais, um processo de extração do caldo por aplicações sucessivas de pressão à 

medida que a cana passa entre pares de rolos, montados em conjuntos com quatro a sete 

sucessivos ternos de moenda. A moenda22 deve não só extrair o caldo, mas também 

produzir um bagaço, no final do processo, com um grau de umidade que permita sua 

utilização como combustível nas caldeiras.  

 

Em algumas novas unidades implantadas no Brasil, tem sido adotada a extração por 

difusão, com expectativas de vantagens do ponto de vista energético. Nos difusores23, 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 etanol (BNDES, 

2008). 

 

Após a extração do caldo, o bagaço, constituído de fibra (46%), água (50%) e sólidos 

dissolvidos (4%), é transportado por esteiras rolantes para as caldeiras, sendo o 

excedente enviado ao pátio de estocagem. O bagaço é produzido numa quantidade que 

                                                            

22 O caldo extraído da moenda é melhor para a produção de açúcar. 
23 O difusor possui maior rendimento em relação à moenda. 
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varia de 240 a 280kg por tonelada24 de cana moída, constituindo-se no único 

combustível utilizado nas caldeiras a vapor, gerando toda energia necessária ao 

processamento de cana e, ainda, produzindo um excedente que varia, na maioria dos 

casos, entre zero e 10% (UNICAMP, 2005). Entretanto, segundo o anuário da cana 

2009, esse percentual pode superar 50%25.  

 

O caldo de cana, quando sai do processo de extração, contém uma quantidade de 

impurezas que tem que ser reduzida para deixá-lo numa qualidade adequada para seu 

processamento na fábrica de açúcar e na destilaria. Desta forma, o caldo é inicialmente 

peneirado e tratado quimicamente para coagulação, floculação e precipitação das 

impurezas, que são eliminadas por decantação (BNDES, 2008).  

 

Ainda de acordo com BNDES 2008, na produção de açúcar, o caldo tratado é, então, 

concentrado em evaporadores de múltiplo efeito e cozedores para cristalização da 

sacarose. Entretanto, nem toda a sacarose disponível na cana é cristalizada e a solução 

residual rica em açúcar (mel) pode retornar mais de uma vez ao processo descrito 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 etanol 

mediante fermentação.   

 

A fermentação é a fase é que ocorre a transformação do açúcar em etanol. A produção 

deste biocombustível pode se basear na fermentação tanto do caldo da cana direto 

quanto de misturas de caldo e melaço, como é mais frequentemente praticada no Brasil. 

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. 

 

                                                            

24 Esse valor vai depender do perfil varietal da cana-de-açúcar. 
25 Esse aumento percentual da energia exportada se deve à mudança no perfil das usinas, que têm 
aumentado investimentos em caldeiras mais potentes, por exemplo.  
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O mosto segue para as dornas de fermentação26, onde é fermentado por um período de 8 

a 12 horas com leveduras (fungos unicelulares da espécie Saccharomyces cerevisae27), 

dando origem ao vinho (mosto fermentado, com uma concentração de 7% a 10% de 

álcool). Após a fermentação, as leveduras são recuperadas e tratadas para novo uso, 

enquanto o vinho é enviado para as colunas de destilação (SEABRA, 2008). 

 

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

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

água em peso. Este processo gera como resíduo a vinhaça28 ou vinhoto, normalmente 

numa proporção de 10 a 13 litros por litro de etanol hidratado produzido (OMETTO, 

2005 e SEABRA, 2008).  

 

O etanol 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. 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 etanol anidro. Na coluna de 

desidratação, o cicloexano é adicionado no topo, e o etanol 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 (BNDES, 2008). 

 

                                                            

26 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. 
27 Tais microrganismos irão reverter a sacarose (C6H12O6) e transformá-la em álcool etílico ou etanol 
(C2H5 OH) e dióxido de carbono (CO2) (OMETT, 2005). 
28 Mistura de água proveniente da cana e da adicionada na moagem, de matéria orgânica e de minerais, 
como potássio, provenientes da própria cana. 
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Figura 14 - Cadeia produtiva do açúcar e do Etanol 

Fonte: SEABRA, 2008 

 

2.3.3 - Consumo e co-geração de energia 

 

O processo de produção do etanol, desde a preparação do solo até o produto final 

(anidro ou hidratado) utiliza energia elétrica e mecânica, no acionamento de algumas 

bombas, dos ventiladores e das moendas e energia térmica para os processos de 

concentração do caldo e da destilação. Além destas, utiliza também energia fóssil na 

colheita e no plantio, quando estes são mecanizados e no transporte da cana-de-açúcar 

para as usinas.  
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Como a produção do etanol envolve uma grande eliminação de água, a demanda de 

energia é alta, especialmente com respeito à parcela de energia térmica, como mostrado 

na Tabela 4, elaborada pelo BNDES, com base em Pizaia (1998). Nessa tabela, a 

demanda de vapor para o etanol hidratado e anidro considerou, respectivamente, a 

tecnologia convencional com consumo de 3,0 kg a 3,5 kg de vapor por litro de etanol 

hidratado e um processo de destilação azeotrópica com cicloexano, com consumo de 1,5 

kg a 2,0 kg de vapor por litro de etanol anidro. Com relação à demanda de energia 

elétrica, há uma pequena variação entre os processos, mas todos eles estão próximos do 

valor apresentado de 12 kWh por tonelada de cana processada (BNDES, 2008). 

 

Tabela 4 - Demanda de energia no processamento da cana 

Energia Unidade Açúcar etanol hidratado etanol anidro

Térmica                                       
Como vapor saturado a 1,5 bar 
(manométrico), para aquecedores, 
evaporadores e destilaria

kg/tc 470-500 370-410 500-580

Mecânica                                  
Acionamento dos sistemas de 
preparo e moagem da cana e 
motobombas

kWh/tc 16 16 16

Elétrica                                       
Motores elétricos diversos, 
iluminação e outras cargas

kWh/tc 12 12 12

 
Fonte: Pizaia (1998). 

 

No caso da agroindústria de etanol 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. No setor existe hoje uma transição, evoluindo-se desde sistemas 

a vapor de média pressão (até 22 bar) para sistemas de alta pressão de vapor (até 65 e 82 

bar). Isto tem permitido às indústrias do setor, além da auto-suficiência em energia, a 

geração e exportação de excedentes cada vez mais relevantes de energia elétrica para a 

rede pública, graças à crescente utilização de equipamentos de melhor desempenho 

(UNICAMP, 2005).  
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2.4 - Distribuição e consumo do etanol 

 

Após processamento industrial, o etanol (anidro e hidratado) é armazenado em tanques 

de concreto para posterior distribuição ou é diretamente distribuído. A distribuição pode 

ser feita por caminhões a diesel até os postos de gasolina ou, em menor escala, por 

alcooldutos até determinados centros de distribuição ou portos.  

 

Segundo CGEE (2009), o transporte de etanol no país por meio de dutos é praticamente 

insignificante, não tendo alcançado 2% do total transportado em 2007. O modal 

rodoviário, por sua vez, responde por cerca de 90% do escoamento do combustível 

renovável. Em 1981, essa última modalidade representava apenas 37% do transporte de 

etanol, e os dutos, 12%. A ferrovia e hidrovia participavam com 33% e 22%, 

respectivamente. 

 

O etanol, ou álcool etílico, é uma substância com fórmula molecular C2H6O, que pode 

ser utilizada como combustível em motores de combustão interna com ignição por 

centelha (ciclo Otto) de duas maneiras, basicamente: 1) em misturas de gasolina e etanol 

anidro; ou 2) como etanol puro, geralmente hidratado. 

 

O etanol anidro, antes de ser consumido, é misturado com gasolina, dando origem à 

gasolina C, composta em média de 25% de etanol anidro e 75 % de gasolina A29. É 

importante ressaltar que, para consumir o etanol anidro misturado  à gasolina, não é 

necessário efetuar modificações nos motores.  

 

O etanol hidratado puro deve ser usado em motores fabricados ou adaptados 

especificamente para esse fim, em particular com a adoção de taxas de compressão mais 

elevadas,visando utilizar adequadamente a octanagem mais alta do etanol frente à 

gasolina e obter ganhos de eficiência de 10%. Atualmente são consumidos 

majoritariamente por veículos com motor bicombustível - ou flex fuel - capazes de 

utilizar, sem qualquer interferência do motorista, gasolina (com 20% a 25% de etanol), 

etanol hidratado puro ou ainda misturas desses dois combustíveis em qualquer 

proporção (BNDES, 2008). 

                                                            

29 Esse percentual pode variar de acordo com a demanda interna do país e decisões governamentais.  
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Em resumo, pode-se dizer que o uso final do etanol, seja o anidro ou o hidratado, ocorre 

pela combustão interna dos veículos automotores.  

 

O ciclo do etanol fecha-se com a absorção do CO2 emitido em todo o ciclo de vida pela 

cana-de-açúcar, durante seu estágio de crescimento. A figura 15 representa todas as 

fases do ciclo de vida do etanol hidratado, desde as etapas de produção da cana, até o 

transporte interno, produção industrial, fertirrigação, distribuição do produto e o 

consumo do mesmo em veículos automotores.  

 

 

 
 

Figura 15 – Ciclo de vida do etanol 

Fonte: OMETTO, 2005 
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Capítulo 3 - Impactos Ambientais do Ciclo de Vida do Etanol 

 

A produção, a transformação, o transporte e o uso final de energia e de produtos 

causam, na maioria das vezes, impactos significativos ao meio ambiente. No ciclo de 

vida do etanol, distintas formas de energia e de produtos são transformadas, produzidas, 

transportadas e consumidas, e diversos resíduos são gerados, provocando impactos 

ambientais locais e globais nos ecossistemas. O capítulo 3 descreve, assim, os resíduos 

e os impactos ambientais gerados ao longo do ciclo de vida do etanol.    

 

3.1 – Impacto Ambiental 

 

Segundo a resolução CONAMA n.001 de 1986, 

 
“Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades que, direta ou indiretamente, afetam: a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 
qualidade dos recursos ambientais.” Resolução CONAMA n.001, de 23 de 
janeiro de 1986.   

 

Segundo Bolea (1984), impacto ambiental é a diferença entre a situação do meio 

ambiente (natural e social) futuro modificado pela realização do projeto e a situação do 

meio ambiente futuro tal como teria evoluído sem o projeto. Além disto, segundo suas 

características, os impactos podem ser: 

 

• benéficos ou adversos; 

• diretos ou indiretos; 

• temporários, permanentes ou cíclicos; 

• imediatos ou a médio e longo prazo; 

• reversíveis ou irreversíveis; 

• cumulativos ou associados; e  

• locais, regionais, nacionais ou globais. 

 

Com relação ao último item, cabe destacar que impactos de efeitos locais são aqueles 

que ocorrem sobre fontes individuais significativas. São limitados pela vizinhança 
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imediata da fonte ou da influência do impacto, sendo o efeito normalmente sentido no 

raio de alguns quilômetros.  

 

Os impactos regionais são aqueles que causam efeitos em uma área de 100 a 1000 km 

de raio, o que dependerá da natureza do impacto e da sensibilidade do ambiente. Estes 

normalmente são causados por fontes difusas, ou seja, não podem ser rastreados até se 

indicar um ponto específico gerador.  Isto ocorre porque a fonte está distante dos 

efeitos, ou porque os efeitos são conseqüências de uma interação de diversas pequenas 

fontes geradoras de impactos (OMETTO, 2005).  

 

Os impactos globais são aqueles que atingem todo o planeta, em consequência de 

substâncias emitidas em grandes quantidades e que possuem vida longa. Além disto, as 

substâncias de efeitos globais têm alta mobilidade, dispersando-se antes de serem 

degradas ou estabilizadas. O aquecimento terrestre, por exemplo, é um impacto global 

derivado da emissão de gases de efeito estufa em todo planeta.  

      

Os impactos ambientais são potenciais causadores de desequilíbrio ecológico e poluição 

ambiental. A Lei n.º 6.938/81, art. 3º, 330 define poluição como “a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente:  

 

 Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

 Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

 Afetem desfavoravelmente a biota;  

 Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

 Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

 

3.2 - A avaliação do impacto ambiental 

 

As considerações sobre poluição ambiental evoluíram nas últimas décadas de análises 

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

                                                            

30 Presidência da República - Subchefia para Assuntos Jurídicos, LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 
1981 
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abrangente, incluindo relações socioeconômicas e culturais. No Brasil esta mudança 

aparece 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)31 para obtenção de licença para atividades que 

possam alterar significativamente o meio ambiente. Atualmente, esta legislação é 

aplicada a todos os projetos de empreendimentos do setor de sucroalcooleiro. De acordo 

com os impactos, são apontadas medidas mitigadoras, muitas delas adotadas no setor 

sucroalcooleiro há muitos anos, sendo normalmente incorporadas ao processo 

agroindustrial. 

 

A legislação tem por objetivo orientar os produtores sobre melhores práticas e coibir 

ações que degradem o meio ambiente. Com esse propósito, para a implantação e a 

operação de usinas de açúcar e etanol no Brasil, é necessário, nos termos da Resolução 

CONAMA 237/1997, que sejam adequadamente cumpridas as três fases do 

licenciamento ambiental, caracterizadas pela obtenção das seguintes licenças: 

 

• Licença Prévia (LP) – aprova a localização e a concepção e estabelece requisitos 

básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes; 

 

• Licença de Instalação (LI) – autoriza a instalação e inclui medidas de controle 

ambiental; e 

 

• Licença de Operação (LO) – autoriza a operação após o cumprimento das 

exigências estabelecidas nas licenças anteriores, devendo ser renovada 

periodicamente. 

 

Como mencionado acima, os documentos básicos para esse processo de licenciamento 

são o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente (EIA/Rima). É obrigatória ainda a realização de audiência pública para 

apresentação destes documentos e a definição de uma compensação ambiental – no caso 
                                                            

31 As exigências apresentadas para a instrução desses estudos e os requisitos a serem atendidos são 
estabelecidos pela legislação de modo crescente, em função da capacidade de processamento das 
unidades agroindustriais. No caso de projetos de menor capacidade ou alteração do processo, que não 
sejam causadores de impactos ambientais, como a ampliação de sistemas de co-geração, pode-se exigir 
um Relatório Ambiental Preliminar (RAP), em um procedimento simplificado. 
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dos impactos ambientais não mitigáveis –, como o plantio de espécies nativas ou a 

formação de uma reserva natural permanente. Cabe ressaltar ainda que  licenciamento 

das atividades é de competência da autoridade ambiental estadual. 

 

Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, 

de 2000, o IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto 

ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, 

exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. Segundo o 

decreto 6.84832, o valor da Compensação Ambiental - CA33 será calculado pelo produto 

do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência – VR.  

 

Hoje, junto com as resoluções acima citadas, as resoluções CONAMA 001/85, 006/86, 

009/87, 284/01 e 387/06 regulamentam o licenciamento ambiental no setor 

sucroalcooleiro. Dentre estas, vale comentar sobre a CONAMA 001/85 que, mesmo 

antes de serem definidos critérios para execução do licenciamento, suspendeu, e 

mantém até hoje suspensa, a concessão de licença para a implantação de novas 

destilarias de etanol nas bacias hidrográficas localizadas no Pantanal Matogrossense.  

 

Lançado pelo Governo Federal em 2009, o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-

Açúcar (ZAE Cana34) define áreas propícias e não propícias à expansão da produção da 

cana-de-açúcar. As não propícias como área de vegetação nativa, Amazônia, Pantanal e 

Bacia do Alto Paraguai foram excluídas do zoneamento (MAPA, 2009). Por ainda ser 

um projeto de Lei PL no 6077 de 2009, o ZAE não é um instrumento normativo, 

entretanto, o Decreto no 6961 que o regulamentou determina o estabelecimento de 

normas para obtenção de financiamento público para a expansão sucroalcooleira. Tem 

contribuído, portanto, para a suspensão de concessão de licenças estabelecida pela 

CONAMA 001/85.  

                                                            

32 Para informações mais detalladas sobre o procedimento e cálculo da compensação, ler o decreto, 6.848.  
33 CA = VR x GI, onde, CA = Valor da Compensação Ambiental; VR = somatório dos investimentos 
necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, 
projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos 
causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros 
pessoais e reais; e GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 
34 O objetivo geral do ZAE Cana é fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas 
visando o ordenamento da expansão e a produção sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro 
(MAPA, 2009). 
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No Estado de São Paulo, o licenciamento do setor sucroalcooleiro é regulamentado 

pelas resoluções SMA 42/94 e 54/04 e pelo decreto-lei 47.397-02, de 4 de dezembro de 

2002. Recentemente, a Assembléia Legislativa de São Paulo analisou o Projeto de Lei 

4244/08 e 5 emendas, que visavam estabelecer regras específicas para a concessão de 

licenciamento ambiental para as usinas de etanol. Em Abril de 2009, o projeto foi 

rejeitado pela Câmara, com a justificativa de que não seria a lei mais apropriada para o 

desenvolvimento sustentável da atividade sucroalcooleira no país. Os principais pontos 

justificados pela Câmara para rejeição do projeto de lei e das suas 5 emendas foram: a) a 

dificuldade de dimensionar o potencial deslocamento regional da produção agropecuária 

e seus efeitos sob a segurança alimentar, dentro de um estudo de impacto ambiental; b) 

a complexidade de avaliar os efeitos indiretos do empreendimento na supressão de 

vegetação nativa, em nível regional, o que exige um estudo de maior abrangência 

geográfica e de longa duração, tais como uma avaliação ambiental estratégica e/ou um 

zoneamento econômico-ecológico; e c) a extrapolação das finalidades e da competência 

do licenciamento ambiental, ao exigir avaliação das relações de trabalho nas 

propriedades agrícolas fornecedoras de cana para as usinas (SILVA, 2010)  

 

3.3 - Os impactos ambientais do ciclo de vida 

  

A biomassa cana-de-açúcar é uma fonte renovável de energia. Pode gerar eletricidade 

pela queima do bagaço e servir com insumo básico para a produção do etanol, que, 

segundo Goldenberg et al (2008), por requerer apenas uma pequena quantidade de 

combustíveis fósseis para sua produção, é considerado combustível renovável. Por isso, 

tem contribuído largamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

no Brasil. Recentemente, a Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA, na siga 

em inglês), divulgou nota considerando o etanol da cana como biocombustível 

avançado, por reduzir 61% das emissões de CO2 frente aos combustíveis fósseis 

tradicionais.  

 

Dependendo do processo produtivo, esse percentual pode aumentar, tornando o etanol 

ainda mais vantajoso do ponto de vista do balaço de emissões. Segundo Silva e Walter 

(2008), as emissões evitadas chegam a 79,78%. Já para o estudo da EMBRAPA, o 

etanol brasileiro emite 77% menos GEE. Macedo e Gilvan estimam em 89% a redução 
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de emissão de CO2 comparado com a gasolina no ciclo completo (ÚNICA, 2009), 

percentual próximo ao divulgado pela Agência Internacional de Energia em 2007, que 

foi de 90% (IEA, 2007). 

 

Considerando-se também os impactos no consumo do etanol, as vantagens e benefícios 

sobre os combustíveis fósseis, como diesel e gasolina são ainda mais relevantes. De 

modo geral, pode-se dizer que a substituição destes combustíveis pelo etanol, seja 

misturado (etanol anidro), seja puro (etanol hidratado), proporcionou as seguintes 

vantagens: eliminação do aditivos de chumbo; eliminação – no caso do hidratado – e 

redução – no caso do anidro – das emissões de óxidos de enxofre, particulados de 

carbono e de sulfato; e emissões de compostos orgânicos voláteis (VOCs). Estas 

características deram uma contribuição, principalmente até 199335, em âmbito local 

para a redução da poluição nos grandes centros urbanos (Macedo e Nogueira, 2005) e 

em âmbito global para a redução das emissões de GEE. A partir de 2003, a tendência 

observada no início dos anos 80 se inverte. Os carros flex movidos a etanol passaram a 

apresentar fatores de emissão maiores para todos os poluentes, à exceção do material 

particulado, em comparação aos movidos à gasolina. A tabela 5, elaborada pelo MMA, 

mostra a evolução dos fatores de emissão de veículos novos até 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

35 Em 1993, a Lei nº 8.723, de 29/10/1993 ratificou o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores (PROCONVE), que reduziu substancialmente o nível de poluentes nos veículos 
automotores. Ou seja, as exigências impostas pelo PROCONVE reduziram significativamente as 
disparidades entre as emissões do etanol e da gasolina.        
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Tabela 5 - Fatores de emissão de escapamento zero Km de CO2, NOX, RCHO, 
NMHC, HC4 e MP de veículos leves movidos a gasolina C e etanol hidratado, em 
g/Km 

 

Fonte: MMA, 2011 

  61



Do ponto de vista ambiental, são inúmeras as vantagens do consumo do etanol sobre o 

consumo de combustíveis como diesel e gasolina, principalmente comparando os 

impactos ambientais locais e global. Entretanto, a despeito destas vantagens, ao longo 

de ciclo de vida do etanol são gerados importantes impactos negativos sobre o meio 

ambiente que precisam ser cuidadosamente analisados, uma vez que a produção deste 

combustível renovável cresce em média 9,4 % ao ano, devendo, segundo EPE (2010b), 

chegar a 64 bilhões de litros no ano de 2019, como ilustra a figura a seguir.   
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Figura 16 - Projeção da Demanda Total de Etanol – 2010-2019 

Fonte: EPE, 2010b  

 

Os impactos ambientais do ciclo de vida do etanol estão presentes na cultura da cana, 

assim com em seu processamento industrial, distribuição e uso final. Os principais 

impactos são: a poluição atmosférica local derivada da queima da cana e do bagaço, e 

do uso do etanol combustível, que juntos emitem material particulado, monóxido de 

carbono (CO), metano (CH4), óxidos de nitrogênio (NOx) e aldeídos (GOMES et 

ARAUJO, 2009; LIMA, 2009); aquecimento global derivado das emissões de gases de 

efeito estufa em todo o ciclo de vida; perda de biodiversidade, geração de resíduos 

orgânicos, degradação do solo; contaminação e uso dos recursos hídricos; extensão da 

cultura de cana sobre áreas de preservação permanentes e reserva legal; uso de 
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defensivos agrícolas e fertilizantes; destruição de ecossistemas; entre outros. A seguir 

são apresentados de maneira detalhada os impactos negativos ao longo do ciclo de vida 

do etanol. 

 

3.3.1 - Impactos ambientais da produção agrícola  

 

Ainda que o ciclo apresente diversos e importantes impactos ambientais, a produção 

agrícola da cana no Brasil apresenta, hoje, aspectos ambientalmente positivos. Segundo 

Rossetto (2004), a produção usa baixo nível de defensivos; tem o maior programa de 

controle biológico de pragas no país; tem um dos menores índices de erosão do solo da 

agricultura brasileira; recicla todos os seus resíduos; não compromete a qualidade dos 

recursos hídricos e participa ativamente de inovações, por exemplo, apresentando a 

maior área de produção orgânica do país, como cultura isolada.  

 

Cabe observar também que na avaliação dos efeitos ambientais da expansão da 

produção agrícola da cana-de-açúcar, é importante considerar os usos alternativos da 

terra e recursos hídricos. Os impactos (erosão; proteção da base de produção; 

biodiversidade; uso de químicos, etc.) são muito diferentes se a cana substituir – como 

tem ocorrido na maioria dos casos – pastagens extensivas e distintas culturas, ou se 

ocupar diretamente áreas de florestas nativas. Estas considerações são normalmente 

feitas quando da substituição dos usos do solo, para verificar se há degradação potencial 

ou se o novo uso promoverá a recuperação ambiental (UNICAMP, 2005).  

 

3.3.1.1 - Ocupação e uso do solo 

 

Nas últimas cinco décadas, a demanda por áreas para produção de cana vem crescendo 

substancialmente, a despeito do expressivo aumento da produtividade. A partir da 

década de 70, o crescimento da produção de cana-de-açúcar, em números absolutos, 

ocorreu preponderantemente na região sudeste. Segundo Oberling (2008), este 

crescimento ocorreu concomitantemente a uma redução significativa de áreas de outras 

culturas (café, laranja, milho e feijão) de aproximadamente 7%, na mesma região. Tal 

fato levantou duas hipóteses: aumento da produção em áreas remanescentes de Mata 

Atlântica e Cerrado da Região Sudeste, causando o desmatamento; e aumento da 
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produção em regiões outrora degradadas por outras culturas, não causando 

desmatamento de vegetação nativa.  

 

Na visão de Donzelli (2007); Goldenberg (2008); Macedo et al. (2007), entre outros, 

sobre a ocupação do solo, a expansão da cana-de-açúcar deu-se essencialmente pela 

substituição de outras culturas e pastagens, tendo ocupado principalmente regiões de 

Cerrado e Mata Atlântica fortemente antropizadas. Ou seja, para estes autores, a atual 

expansão da cana não levou, de modo significativo, a abertura de novas fronteiras 

agrícolas, mas sim o aproveitamento de terras mais pobre (terras degradadas e pastagens 

extensivas) e regiões de entorno das atuais usinas. 

 

Entretanto, segundo Gonçalves (2005), a grande expansão dos canaviais no período de 

prosperidade do complexo também foi responsável pelo desmatamento de muitas Áreas 

de Proteção Permanente (APPs) e pelo desrespeito à conservação de Áreas de Reserva 

Legal, com impactos diretos à biodiversidade. Goldenberg (2008), por sua vez, 

argumenta que impactos diretos sobre a biodiversidade são limitados, justamente pelo 

fato de as novas culturas se situarem em antigas pastagens. O problema então estaria 

relacionado aos impactos indiretos da expansão da cultura da cana, uma vez que esta 

deslocaria demais culturas em direção a fronteira agrícola, levando ao desmatamento da 

vegetação nativa em outros biomas. A figura a seguir mostra a fronteira entra a o solo 

após a colheita e o que restou da vegetação nativa, atualmente transformada em APP. 
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Figura 17 – Fronteira entre uma APP e área de plantação após a colheita 

Fonte: Pedro Ninô (2010)36. 

 

Segundo La Rovere et al. (2009), os biomas que tendem a sofrer maior pressão de perda 

da biodiversidade são destacadamente a Mata Atlântica e Caatinga. Além disso, o bioma 

Amazônico tende a não ser afetado diretamente pela expansão da cana, mesmo que haja 

um crescimento das áreas plantadas. No entanto, o relatório sugere a possibilidade de 

impactos indiretos, devido ao deslocamento de outras culturas, o que de fato pode afetar 

outros biomas, como o Cerrado e próprio Amazônico (SILVA, 2010). 

 

3.3.1.2 - Erosão e compactação do solo 

 

A erosão e compactação são outros grandes impactos da cultura da cana relacionados à 

degradação do solo. Mesmo que autores como Macedo (2005), BNDES (2008), 

sustentem que a cultura da cana apresente relativamente pequena perda do solo por 

erosão na comparação com milho e soja, trata-se de um impacto que merece destaque. 

Martinelli et Filoso (2008) por exemplo, afirmam que a erosão do solo tende a ser 

grande na comparação com pastos e florestas. A erosão ocorre devido à grande 

quantidade de áreas desprotegidas e expostas a chuvas intensas e ao vento, durante o 
                                                            

36 Foto tirada pelo autor na plantação de cana-de-açúcar de uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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período de preparo do solo para o plantio e durante o período entre a colheita e o novo 

crescimento. Além disto, quando os caules da cana são substituídos por novos, a cada 

cinco anos, o solo fica desprotegido por vários meses (MARTINELLI et FILOSO, 

2008). 

 

Segundo BNDES (2008), o processo erosivo, derivado de práticas agrícolas, é a maior 

causa da degradação das terras agrícolas e associa-se muitas vezes à perda irreversível 

de solo cultivável. A degradação dos solos pode acontecer devido a fatores climáticos, 

edáficos e antrópicos. Seus usos e manejo determinarão a intensidade e a taxa de 

desenvolvimento, podendo expô-los a intempéries, induzindo a destruição gradativa de 

suas propriedades físicas, químicas e biológicas (IBAMA, 2002).   

 

Dentre as ações antrópicas determinantes, pode-se dizer que o modelo agrícola colabora 

fortemente para a intensificação dos processos erosivos. O modelo é baseado no uso 

intensivo de energia fóssil, produtos agroquímicos e na mecanização para aumento da 

produtividade. Como consequência, verifica-se a compactação, o decréscimo da 

permeabilidade e a infiltração do solo.  

 

Dentre as formas de erosão, a hídrica é a que aparece como causa principal. Ela ocorre 

em três fases principais: desagregação, transporte de sedimentos e deposição, 

materializando-se em voçorocas, sulcos ou na forma laminar. Os seus impactos no meio 

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

(IBAMA, 2002). 

 

A compactação do solo é outro fator que contribui para a degradação das terras 

cultiváveis. Resulta do tráfico constante de maquinaria pesada associada a operações de 

cultivo, colheita e transporte nos campos de cana. A compactação destrói as 

propriedades físicas do solo como densidade e porosidade, o que reduze a infiltração da 

água aumentando as chances de erosão (CERRI et al., 1991 apud MARTINELLI et 

FILOSO, 2008). A figura 18 ilustra a compactação do solo devido ao uso de maquinaria 

para colheita da cana-de-açúcar. 

 

  66



 
Figura 18 – Solo compactado devido ao uso do maquinário na colheita 

Fonte: Pedro Ninô (2010)37. 

 

A mecanização, a despeito de impactos ambientais positivos, tende a 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, o que reduz sua fertilidade. Com as 

mudanças tecnológicas impostas pela colheita mecanizada, 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. Os principais efeitos sobre o solo são o aumento da absorção 

e redução da exposição ao vento e as gotas da água das chuvas (MACEDO et al., 2005).  

 

Os impactos relativos à contaminação do solo de à utilização de fertirrigação, 

herbicidas, pesticidas e etc. será tratada de forma mais detalhada nas seções sobre 

resíduos e manejo agrícola. 

                                                            

37 Foto tirada pelo autor na plantação de cana-de-açúcar de uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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 3.3.1.3 - Manejo agrícola 

 

Na produção de cana-de-açúcar, são usados regularmente produtos químicos como 

inseticidas, fungicidas, herbicidas e agentes maturadores ou retardadores de 

florescimento. Mesmo que em níveis considerados baixos se comparados à média 

observada em outros cultivos comerciais de importância, estes produtos têm potencial 

para gerar impactos ambientais sobre o solo, a água, a vegetação nativa do entorno dos 

canaviais e sua respectiva fauna. Devem, portanto, ser considerados e analisados com 

cautela.  

 

Prado (2007) apud Ometto (2005) argumenta que o preparo do solo é a atividade que 

possui maior grau de ecotoxidade, principalmente para água, e em menor intensidade 

para o solo. Em ambos os casos, tal fato se deve ao uso intensivo de agrotóxicos, o que 

representa a possibilidade de percolação ou lixiviação para os recursos hídricos. 

 

3.3.1.4 - Uso de fertilizantes químicos 

 

Como a maioria das culturas anuais, a cana exige a aplicação de fertilizantes para 

comportar uma produção economicamente viável. À medida que fertilizantes são 

utilizados nas colheitas, aumenta a probabilidade de excessos de nutrientes acumularem 

no meio ambiente (MARTINELLI et FILOSO, 2008).   

 

Embora o uso de fertilizantes na agricultura brasileira seja relativamente baixo, ele 

aumentou nos últimos 30 anos, reduzindo muito a necessidade de novas áreas pelos 

ganhos de produtividade. Por outro lado, aumentam-se os riscos associados à 

contaminação dos corpos d’água e qualidade do solo. 

 

O impacto de fertilizantes na qualidade da água e do solo depende de muitas condições 

do uso. Há uma grande variação na taxa de aplicação de fertilizantes devido aos 

diferentes tipos de solo. Na adubação com nitrogênio, solos mais arenosos, irrigados e 

com lençol freático raso são mais vulneráveis à contaminação por nitratos. Entretanto, o 

potencial do nitrogênio para atingir e contaminar a água depende ainda da quantidade 

usada, da utilização pela planta, do nível de nutrientes no solo, da matéria orgânica e do 

clima. Além dos impactos sobre o solo e sobre os corpos d’água, a decomposição dos 
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fertilizantes emite metano e óxido nitroso, contribuindo negativamente para 

concentração dos GEEs na atmosfera.  

 

3.3.1.5 - A eutrofização 

 

Para Wenzel et al. (1997) apud Ometto (2005), o enriquecimento abrupto de nutrientes 

(ou eutrofização) causa impactos em ecossistemas a partir de substâncias que 

contenham nitrogênio (N) ou fósforo (P). Em ecossistemas aquáticos, o aumento 

demasiado de nutrientes pode causar falta de oxigênio nas camadas inferiores devido à 

decomposição de algas no fundo. No solo, ecossistemas naturalmente pobres em 

nutrientes estão gradualmente desaparecendo como resultado da adição de nitrogênio.  

 

A eutrofização é um impacto que pode ser causado por emissões no ar, na água e no 

solo, sendo seus efeitos ocasionados em ambientes aquáticos e terrestres, em escala 

local e regional. A principal fonte de nitrogênio para o ambiente é o uso de fertilizantes 

na agricultura. Contudo, óxidos de nitrogênio provenientes de processos de combustão 

também são fontes importantes da eutrofização aquática e terrestre (OMETTO, 2005). 

 

Como mencionado, a cultura de cana na região Centro/Sul brasileira é considerada 

pouco intensiva no uso de produtos químicos por diversos autores, que sustentam que o 

uso de fertilizantes é reduzido devido à reciclagem de nutrientes e consequente 

aproveitamento do vinhoto para fertirrigação. Entretanto, como será visto, esta prática é 

limitada a um percentual da área de plantação por motivos econômicos. 

 

3.3.1.6 - Herbicidas e pesticidas 

 

O uso intensivo de herbicidas no cultivo da cana e como maturador, para uniformizar a 

lavoura na colheita e a forma de aplicação utilizada, são fatores que podem agravar o 

risco de contaminação ambiental. O uso de adubos solúveis, notadamente os 

nitrogenados, também são fontes difusas de contaminação do solo e do lençol freático, 

que devem ser monitorados (FERRAZ, 2007). 

 

Piacente (2006), por sua vez, salienta que enquanto algumas empresas avançaram para o 

lado da produção orgânica, outras têm aumentado o uso de herbicidas e inseticidas nas 
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lavouras. O uso de resultados de estudos e de experimentos locais tem se mostrado 

importantíssimo para a diferenciação tecnológica entre as empresas, mas a tecnologia 

ainda é pouco dominada por alguns produtores mais atrasados.  

 

Segundo Macedo et al.(2005), os pesticidas são utilizados em baixos níveis devido ao 

uso de sementes melhoradas geneticamente e à aplicação de controle biológico de 

pragas. Desta forma, 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 usadas técnicas da agricultura orgânica.  

 

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). 

 

Após as aplicações de herbicidas e pesticidas, a próxima etapa do ciclo de vida do 

etanol, ainda na fase agrícola, é a colheita. Mesmo devido ás restrições ambientais 

relativas á legislação que impõe limites para uma gradual redução e posterior 

eliminação, a queima da palha da cana-de-açúcar ainda é largamente utilizadas para 

aumentar a produtividade da colheita manual.  

 

3.3.1.7 - As queimadas 

 

Um dos principais impactos ambientais da cultura de cana-de-açúcar está associado à 

queima da palha. A queimada dos canaviais é um problema ambiental e de saúde 

pública. Esta é uma prática antiga, porém ainda usada em quase todos os países que 

produzem cana e disseminada nos estados produtores. Tem como objetivo aumentar a 

segurança do trabalhador e o rendimento do corte pela eliminação da palha e das folhas 

secas, além de reduzir custos de transporte.  

 

As práticas de queimadas para melhorar a produtividade da colheita afetam o solo, 

mudando suas características físicas. Em resumo, observa-se a alteração da 
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concentração de gases, a diminuição da fertilidade e da umidade do solo, a perda de 

nutrientes voláteis e a exposição do terreno aos efeitos erosivos (PIACENTE, 2006). 

 

De acordo com Ferraz (2007), a queimada da palha da cana por ocasião da colheita é 

um dos pontos mais criticados e polêmicos do sistema produtivo sucroalcooleiro. A 

temperatura da queimada pode chegar a 800°C, causando a morte de um número grande 

de espécies de animais da fauna nativa. Além disto, causa problemas sérios à saúde dos 

trabalhadores, que respiram a fuligem durante seu trabalho e afeta diretamente a 

população das cidades onde atividade canavieira é conduzida.  

 

Segundo Szmrecsányi (1994), a queima dos canaviais 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, mesmo com o corte 

mecanizado. Além disto, 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.  

 

Na queima da palha da cana são emitidos altos níveis de material particulado, monóxido 

de carbono, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e metano, que além de causarem 

danos à saúde das populações diretamente envolvidas, trazem riscos para as redes 

elétricas e para as rodovias, em função do alto nível de material particulado gerado. 

 

A queima da cana-de-açúcar resulta em emissões potencialmente danosas para a saúde 

humana devido a emissões de CO, CH4, compostos orgânicos e materiais particulados. 

Está também relacionada ao aumento das concentrações de ozônio nas cidades próximas 

às plantações de cana. A poluição urbana causada se agrava ainda mais no período do 

inverno, em que ocorrem frequentes inversões térmicas (CGEE, 2009).  

 

Os impactos causados nos meios físico, biológico e antrópico são inquestionavelmente 

negativos. As consequências dessa prática ao ser humano são inúmeras, devendo ser 

destacados os riscos de acidentes durante a queimada, depreciação do panorama visual 
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pela exposição dos efeitos da queimada, formação de ozônio38, incômodo 

proporcionado pela liberação de fumaça e os danos à saúde causados pela fuligem. 

Nesse sentido, são diversos os problemas respiratórios causados principalmente por 

compostos orgânicos gerados na combustão da palha, como os hidrocarbonetos poli 

cíclicos aromáticos, compostos altamente cancerígenos que são encontrados entre os 

gases que compõe a fumaça da queima do canavial (ARBEX et al., 2004). 

 

Segundo CGEE (2009), a prática da queima da cana-de-açúcar reduz a quantidade de 

água do solo devido ao calor intenso, altera as características estruturais do solo, o que, 

consequentemente, desencadeia efeitos erosivos, e provoca a ocorrência de enxurradas 

(perdas de solo, nutrientes e água) devido à redução da cobertura vegetal. 

Adicionalmente, pode comprometer ou eliminar mananciais por erosão e assoreamento 

ao destruir as matas ciliares. 

 

Por estes motivos, o uso do fogo como prática agrícola nos canaviais há muito tempo 

vem sendo discutido e condenado por especialistas de diversas áreas, apesar da 

contestação veemente de técnicos do setor e usineiros. Tais contestações alegavam que 

a queima facilitava o processo de colheita, gerava empregos, trazia segurança ao 

trabalhador rural e não interferia negativamente no meio ambiente, por tratar-se de um 

processo rápido, localizado e controlado. Estes argumentos continuam presentes nos 

discursos de alguns empresários do setor (PIACENTE, 2006).  

 

Devido aos problemas e impactos ambientais descritos, a queima da palha para colheita 

da cana vem sendo proibida pela legislação de São Paulo, que estipulou um prazo para 

sua redução e eliminação completa. Como citado no capítulo 2, esse procedimento vem 

sendo aos poucos substituído pela colheita mecanizada. Com o Protocolo 

Agroambiental, espera-se que até 2014, 100% da cana seja colhida mecanicamente em 

locais com declividade inferior a 12 graus e que até 2017 a queima seja totalmente 

eliminada no Estado de São Paulo. 

 

                                                            

38 A formação de ozônio é favorecida pelas altas emissões de óxidos de nitrogênio quando das queimadas, 
em ambiente no qual há hidrocarbonetos e na presença de radiação solar. O gás ozônio causa aumento da 
oxidação, e também pode resultar em diversos malefícios para a saúde humana. 
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Entretanto, mesmo com a gradativa redução das áreas onde a prática da queima da cana 

é permitida, há o premente risco de, até a completa proibição da queima, haver a 

degradação dos remanescentes florestais (mata ciliar, cobertura de mananciais, áreas de 

preservação) e do impedimento da regeneração natural (perenização da degradação). 

Além disto, o Protocolo Agroambiental foi celebrado entre o Governo do Estado de São 

Paulo e a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo. Ou seja, embora a legislação 

ambiental avance em alguns estados, em outros ainda não há indícios de evolução.  

 

3.3.1.8 - Colheita e transporte da cana  

 

A colheita da cana-de-açúcar pode ser feita a partir da cana crua ou da cana queimada. 

Além disto, pode ser feita manualmente ou com auxílio máquinas agrícolas – 

mecanicamente.   

  

A colheita da cana envolve cinco operações muito simples: o corte dos colmos na base, 

o corte dos ponteiros, a alimentação dos colmos para o interior da colhedora, a retirada 

das folhas e a picagem (opcional). No entanto, ainda hoje existe uma carência 

preocupante de processos para efetuar essas operações eficientemente. O corte de base, 

se realizado manualmente, envolve problemas ergonômicos que afastam a mão de obra 

dos canaviais e continua a gerar tensões entre produtores e agremiações de cortadores. 

O corte de base mecanizado está associado a perdas importantes e contaminação da 

matéria-prima com terra, além de demandar potência em níveis 30 a 40 vezes superiores 

ao necessário para o corte dos colmos propriamente ditos. O corte dos ponteiros 

frequentemente não é realizado. No caso da colheita mecânica, por deficiência dos 

mecanismos responsáveis por essa função; e no corte manual, porque prejudica a 

produtividade do cortador (CGEE, 2009). 

 

Na colheita manual, há o uso de ônibus e vans que consomem diesel para transportar os 

trabalhadores. Na colheita mecanizada as colheitadeiras são as responsáveis pelo 

consumo este combustível. E para ambos os casos, é necessário transportar a cana da 

área de colheita até a usina. O efeito nocivo do tráfego sobre a estrutura do solo é muito 

evidente quando o solo se encontra bem estruturado, em condições favoráveis para o 

desenvolvimento da planta e com boa resistência à erosão hídrica. Na medida em que o 

solo encontra-se mais compactado e seco, o efeito dos pneus se torna menos perceptível. 
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Mesmo que esses efeitos sejam pouco significativos nos meses secos do inverno, 

quando acontece a colheita, eles são fortemente nocivos nos meses de início e fim de 

safra em que as precipitações são mais intensas (CGEE, 2009). 

 

Segundo Ometto (2005), o transporte da cana é feito 30% por treminhões (cana inteira) 

e 70% “rodoaneis” (cana cortada), com consumo, respectivamente, de 1,4 litro e de 1,22 

litro por tonelada de cana colhida. Para as operações com as máquinas agrícolas, o 

consumo de combustível é 40,1 litros por hora para a colheitadeira e 7,1 litros para a 

carregadora (MACEDO et al., 2004).  A figura a seguir mostra um treminhão chegando 

à usina com a cana que acabou de ser colhida. 

 

 
Figura 19 – Transporte da cana cortada para a usina 

Fonte: Pedro Ninô (2010)39. 

 

Segundo Prado (2007), a atividade de colheita, incluindo transporte, é aquela com maior 

volume de emissões atmosféricas dentre todas as atividades do ciclo de vida. À exceção 

do óxido nitroso (N2O), todas as demais substâncias são emitidas em quantidades 

superiores. Ou seja, independente do tipo de colheita – manual ou mecanizada – trata-se 

de uma atividade com substancial consumo de combustível fóssil.   

                                                            

39 Foto tirada pelo autor em visita a uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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Assim, esta atividade, mesmo excluindo o processo de queima da cana, apresenta um 

grande potencial de aquecimento global, principalmente devido às emissões de metano, 

monóxido de carbono e gases hidrocarbonetos, além do dióxido de carbono emitido 

pelo uso do diesel nos equipamentos agrícolas e veículos de transporte de trabalhadores 

e materiais. Quando incluído o processo de queima da palha da cana-de-açúcar, a 

colheita torna-se a etapa com maior potencial de impacto para a formação fotoquímica 

de ozônio troposférico, acidificação e toxidade humana (PRADO, 2008). Por outro lado, 

a colheita realizada sem queima prévia reduz bruscamente as emissões desta etapa e 

deixa uma quantidade significativa de palha nos campos, com aspectos ambientais 

positivos e negativos.  

 

3.3.1.9 - A palha residual 

 

Com a prática da colheita sem queima prévia do canavial, grande quantidade de palha 

residual normalmente é depositada sobre o solo formando uma camada de 

aproximadamente 10 centímetros de espessura (Campos, 2003).  Esta cobertura tende a 

reduzir a erosão e conservar o solo, gerando um microclima devido à redução das 

variações de temperatura e umidade. Possibilita, portanto, a formação de uma 

comunidade biológica que atua na decomposição da palha e estabelece uma simbiose 

mais próxima das ocorridas em áreas nativas. Além disto, a cobertura também ajuda no 

controle de ervas daninhas. A seguir, as figuras (20 e 21) ilustram a concentração de 

palha no solo após a colheita.  
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Figura 20 – Concentração de palha no solo após a colheita 

Fonte: Pedro Ninô (2010)40. 

 

 
Figura 21 – Concentração de palha no solo após a colheita 

Fonte: Pedro Ninô (2010)41. 

                                                            

40 Foto tirada pelo autor na plantação de cana-de-açúcar de uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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Segundo Campos (2003), a deposição e manutenção da palha no solo é considerada uma 

prática de manejo agrícola para a conservação do solo. Entretanto, tal prática pode 

causar alguns problemas relacionados ao manejo da cultura como dificuldades nas 

operações de cultivo e adubação da soca; baixa taxa líquida de mineralização do 

nitrogênio no período de um ano agrícola; aumento das populações de pragas e 

diminuição do rendimento por motivo de brotação de nova planta após o corte.  

 

A tabela a seguir resume os impactos ambientais negativos da fase agrícola da produção 

do etanol. 

 

Tabela 6 - Principais impactos ambientais negativos da produção agrícola 

Uso e ocupação do 
solo

Instalação industrial,  
monocultura e substituição de 

outras culturas.

Degradação do solo, 
desmatamento, danos na 

fauna e na flora.
Permanente Regional Moderada Direto e 

indireto

Uso de 
fertilizantes 

químicos

Aplicação nas lavouras de 
cana para aumentar a 

produtividade

Contaminação de corpos de 
água e do solo, eutrofização e 

emissão de metao e óxido 
nitroso 

Permanente Global / Regional / 
Local Baixa Direto

Uso de herbicidas 
e pesticidas

Aplicação nas lavouras para 
combate às pragas e controle 

de ervas 

Contaminação do solo, de 
lençóis freáticos e 

eutrofização. 

Permanente / 
Temporário Regional / Local Baixa Direto

Queimadas
Prática de queimadas para 

aumentar a produtividade da 
colheita manual

Degradação e erosão do solo, 
danos a fauna, poluição 

atmosférica 
Permanente Global / Regional Alta Direto

Colheita e 
Transporte da 

cana até a usina

Utilização de máquinas 
colheitadeiras, caminhões Erosão e compactação do solo Permanente / 

Temporário Local Moderada Direto

A palha residual   Resíduo da colheita 
mecanizada

 Aumento das populações de 
pragas Temporário Local Baixa Direto

Impacto ambiental EfeitoNatureza do impacto Duração Área de influência Intensidade

Colheita

Processo Aspecto ambiental

Plantio

Fonte: Elaboração própria com base em Silva (2010); Lora (2000). 

 

                                                                                                                                                                              

41 Foto tirada pelo autor na plantação de cana-de-açúcar de uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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3.4 - Impactos ambientais do processo industrial  
 

Assim como na fase agrícola, a fase industrial também gera diversos impactos 

ambientais e diversos resíduos com este potencial no processo de transformação da 

cana-de-açúcar em etanol anidro e hidratado. Além disto, trata-se da fase com maior 

consumo de energia elétrica e térmica e grande consumo de recursos renováveis, como a 

água, utilizada amplamente para lavar a cana. Nesta seção serão abordados com mais 

detalhes os efeitos dos resíduos gerados e o consumo da água.  

 

3.4.1 - Os resíduos 

 

O termo resíduo engloba os diversos objetos utilizados pelo homem que tenham perdido 

sua utilidade para cumprir o fim a que foram destinados inicialmente, diferentemente do 

significado usual de lixo como sujeira. Entretanto, a reutilização de resíduos, que se 

pode efetivar de várias formas (reciclagem, recuperação do biogás, compostagem, 

reutilização direta), é importante quanto aos aspectos ambientais, sanitários, sociais, 

energéticos e econômicos, aproximando-se da visão de que o resíduo pode significar 

matéria-prima fora do lugar ou dinheiro jogado fora (EPE, 2006). 

 

Dentre os resíduos da agroindústria sucroalcooleira, a vinhaça, a torta de filtro, o 

bagaço, a palha e água residual são os mais importantes. Dos cinco resíduos abordados 

neste estudo, a palha é o único resíduo gerado na fase agrícola, em decorrência da 

colheita mecanizada. Os outros quatro são resíduos agroindustriais. A tabela a seguir 

apresenta os principais resíduos do processo industrial. 
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Tabela 7 - Principais resíduos da produção industrial 
Resíduos e/ou subprodutos Características principais Disposição

Água da lavagem da cana
Vol: 2-7 m3/ tc DBO: 200 - 1200 

mg/L pH = 4,8
Fertirrigação; Recirculação; 
Tratamento e/ou descarte.

Condensados   vegetais   secundários
Vol: 0,55 m3/tc DBO: 500 - 1000 

mg/L
Fertirrigação; Recirculação; 
Tratamento e/ou descarte.

Águas dos condensadores barométricos e 
dos multijatos

Vol: 10 - 20 m3/tc DBO: 100 - 300 
mg/L t = 35 - 40 oC

Fertirrigação; Recirculação; 
Tratamento e/ou descarte.

Condensados de caldeiras e purgas Baixo potencial poluidor. Recirculação.

Águas de lavagem de equipamentos e 
pisos

Alta concentração de sólidos 
sedimentáveis DBO: 400 - 15000 

mg/L
Fertirrigação; descarte.

Águas residuais domésticas
75 - 120 l/dia.trab. Presença de 

coliformes.
Fossas/sumidouros.

Vinhaça
≈ 156 l/tc (destilaria anexa) e 910 
l/tc (destilaria autônoma). Alto 

potencial poluidor.

Fertirrigação, fermentação 
anaeróbica, combustão em caldeiras, 

outros usos.

Torta de filtro 30 - 40 kg/tc Alta DBO Fertilizante, produção de ceras

Material particulado e gases provenientes 
da queima do bagaço de cana

Particulados 4000 - 6000 mg/Nm3 
≈ 6 kg/tc. Nox

Atmosfera com ou sem 
equipamentos de controle.

 
tc - toneladas de cana moídas na usina 

Fonte: Da Silva Salles (1993); Bichara et Filho (1991), apud Lora (2000) 

 

3.4.1.1 - O vinhoto 

 

O vinhoto (ou vinhaça) é o subproduto de maior quantidade e de maior potencial 

poluente na fabricação do etanol, sendo produzido na proporção de 13 a 15 litros por 

litro de etanol destilado. Embora seja um resíduo do processo industrial, seu impacto 

ocorre na fase agrícola, na medida em que o mesmo é aplicado nos campos de cana para 

aumentar a produtividade da safra. O vinhoto é caracterizado como efluente de 

destilarias com alto poder poluente e alto valor fertilizante. Entretanto, a aplicação como 

fertirrigação deve-se realizar em doses de 150-300 m3/ha, a fim de se evitar impactos 

ambientais negativos no solo, nascentes e lençóis freáticos. O despejo do vinhoto nos 

rios e lagos provoca o fenômeno de eutrofização, descrito acima, e a morte de peixes.  
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No início do Proálcool, foram diversos os impactos causados pelo vinhoto na 

contaminação das águas e solos, quando se descartava diretamente nos cursos de água e 

de forma descontrolada sobre os solos. Combinando legislação, que reconheceu os 

problemas ambientais do uso do vinhoto, e a maior percepção dos usineiros quanto aos 

benefícios do uso controlado do vinhoto e da torta de filtro, a fertirrigação controlada 

passou a fazer parte cada vez maior das práticas agrícolas (CGEE, 2009). 

 

Desta forma, 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). 

 

Embora seja poluente e corrosivo, é rico em potássio e matéria orgânica. Com o 

aumento da produção de etanol, tornou-se necessário dar destinação ao vinhoto e a 

solução mais econômica e eficaz de se eliminar esse efluente foi a reciclagem e 

aplicação na lavoura (VIEIRA, 1985 apud GRILLO 2003). Uma das vantagens da 

chamada fertirrigação é o aproveitamento do potássio, da água e da matéria orgânica 

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

 

Como será visto posteriormente, a infraestrutura criada permitiu evoluir para a 

utilização das águas do processo industrial e das cinzas das caldeiras da mesma forma. 

Também foram desenvolvidos processos para a reciclagem da torta de filtro, 

aumentando a oferta de nutrientes no campo. O reciclagem do vinhoto tem sido 

extensamente analisada, de modo a otimizar os benefícios e evitar problemas ambientais 

como a contaminação do lençol freático e a salinização (MACEDO & NOGUEIRA, 

2005). 

 

Quando aplicado ao solo como fertilizante, o vinhoto 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. De maneira indireta, ajuda na estruturação do solo, devido à ação dos 

microrganismos na aglutinação das partículas ali presentes (DUARTE, 2003). 
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Segundo Ferraz (2007), a utilização do vinhoto predominantemente para fertirrigação 

supre parte dos nutrientes para a cultura, mas podem ser fontes extremamente 

importantes de poluição, notadamente quando em contato com áreas frágeis de 

aquíferos, quer seja em lagoas de deposição temporária, nos canais de transporte ou 

mesmo em locais onde a aplicação foi além da capacidade do sistema em aproveitá-la. 

 

O poder poluente do vinhoto, cerca de cem vezes maior que o do esgoto doméstico, 

decorre da sua riqueza em matéria orgânica, baixo pH, elevada corrosividade e altos 

índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), entre 20.000 a 35.000 mg/l, além 

de elevada temperatura na saída dos destiladores, de 85 a 90 °C; é considerado 

altamente nocivo à fauna, flora, microfauna e microflora das águas doces, além de 

afugentar a fauna marinha, que vem à costa brasileira se procriar (SILVA et al., 2007). 

 

Segundo CGEE (2009), um dos impactos negativos mais relevantes refere-se ao efeito 

do ânion sulfato no solo. A presença de sulfato em destilarias de etanol de cana-de-

açúcar é resultante do emprego de ácido sulfúrico na fermentação. Para o caso de uma 

destilaria autônoma, utilizam-se aproximadamente cinco kg de ácido sulfúrico (98% de 

concentração) por m³ de etanol produzido, valor que sinaliza que dosagens 

comparativamente elevadas de sulfato estão sendo aplicadas no solo. 

 

Como ressalta Piacente (2006), o uso do vinhoto 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, este resíduo deve ser aplicado em menor volume 

para que haja segurança no procedimento e não ocorra contaminação do solo. Conforme 

Szmrecsányi (1994), o uso do vinhoto 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. 

 

Outro ponto relevante e que torna o vinhoto potencialmente mais perigoso são os custos 

para fertirrigar toda a área plantada. Distâncias com raios superiores a 20 km tornam a 

fertirrigação economicamente inviável. Deste modo, devido ao alto custo para aplicação 

de forma equilibrada do vinhoto ao longo dos campos, os usineiros optam por aplicá-la 

numa área que corresponde à aproximadamente 30% da plantação. Isto significa que 
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além do vinhoto ficar concentrado em 30% da área planada, torna-se necessária a 

aplicação de fertilizantes químicos no restante da plantação. As figuras a seguir 

mostram o vinhoto despejado nos canais de distribuição.  

 

 
Figura 22 - Despejo de vinhoto no canal de distribuição 

Fonte: Pedro Ninô (2010)42. 

 
Figura 23 - canal de distribuição do vinhoto 

Fonte: Pedro Ninô (2010)43. 

                                                            

42 Foto tirada pelo autor em uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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Em 2005, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo divulgou uma norma 

técnica sobre os critérios e procedimentos para aplicação, movimentação e disposição 

do vinhoto em solo agrícola [SMA (2005)]. Essa norma estipula, principalmente, 

medidas de proteção das águas superficiais e subterrâneas. Exige a impermeabilização 

de tanques de armazenamento e canais de distribuição do resíduo, locais passíveis de 

aplicação e a dose máxima de 185 kg de K2O por hectare, calculada em função do teor 

de potássio presente no vinhoto. Limitando, portanto, em 5% a capacidade de troca de 

cátions do solo ocupada por íons de potássio (BERTONCINI, 2008). Tal legislação é 

compulsória no Estado de São Paulo e, nos moldes de outras normas de cunho 

ambiental, tende a ser adotada no resto do país.  

 

Mesmo com a evolução da legislação sobre o uso do vinhoto, a fiscalização e o controle 

sobre a fertirrigação são medidas essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental. 

Segundo Martinelli et Filoso (2008), algumas usinas ainda despejam o vinhoto em rios e 

córregos por não possuírem meios de transporte e aplicação adequados, e devido aos  

custos para correta aplicação na lavoura. Além disto, acidentes durante a armazenagem 

e o transporte do vinhoto ocorrem mesmo em usinas com infra-estrutura adequada.  

 

3.4.1.2 - Água residual 

 

Junto com ao vinhoto, a água residual da lavagem da cana é um dos mais importantes 

efluentes do processo industrial. Ela é rica em matéria orgânica e assim aumenta a DBO 

dos corpos hídricos que a recebem, promovendo depleção do oxigênio dissolvido e, 

frequentemente, causando anoxia (ausência de oxigênio). Além disto, a alta 

concentração de nutrientes da água residual contribui para o crescimento abrupto de 

algas, gerando eutrofização das águas superficiais (MARTINELLI et FILOSO, 2008). 

 

Além da água de lavagem que contem potencial poluidor devido a sua alta concentração 

de soídos, as águas dos multijatos e condensadores barométricos e de resfriamento de 

dornas e de condensadores de etanol são outros importantes efluentes. As águas dos 

multijatos e condensadores barométricos também possuem potencial poluidor e atingem 

temperaturas de 50 graus, necessitando passar por tanques aspersores e torres de 

                                                                                                                                                                              

43 Foto tirada pelo autor em uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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resfriamento, com recirculação ou lançamento. As águas de resfriamento de dornas e de 

condensadores de etanol também atingem temperaturas de 50 graus, necessitando, 

igualmente, passar por torres de resfriamento e ou tanques aspersores para retorno ou 

lançamento (BNDES, 2008). 

 

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); vinhoto 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). 

 

3.4.1.3 - A torta de filtro 

 

No início da década de 80, a torta de filtro deixou de ser um resíduo industrial, passando 

a ser empregada como um sub-produto orgânico para recuperação de solos exauridos ou 

de baixa fertilidade. Sub-produto oriundo da filtragem final do lodo dos decantadores de 

caldo, a torta de filtro é rica em açúcar - contém até 4% - e sai com 75 a 80% de 

umidade do filtro rotativo do tipo “Oliver”. Sua composição química média apresenta 

altos teores de matéria orgânica e fósforo, sendo também rica em nitrogênio, potássio e 

cálcio. A torta de filtro também é rica em micronutrientes, cujos teores variam com a 

região, e para cada mil toneladas de cana moída, as usinas produzem de 30 a 35 

toneladas de torta de filtro (PIACENTE, 2006). 

 

A matéria orgânica da torta de filtro tem um importante papel na melhoria da fertilidade 

e sobre as propriedades físicas do solo, formando húmus, que proporciona um excelente 

ambiente radicular e potencializando a absorção de nutrientes, mesmo em solos mais 

pobres (PIACENTE, 2006). Assim, Para Szmrecsányi (2002), a torta de filtro é 

basicamente um bom adubo, que pode ser devolvido aos canaviais in natura e sem 

maiores cuidados.  
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Na medida em que a torta é um lodo decantado, verifica-se a concentração de diversos 

metais: alumínio, manganês, zinco e ferro. Em função de sua característica orgânica, o 

resíduo apresenta elevada DBO, o que causa poluição se carreado em direção aos corpos 

d’água (ANDRADE et DINIZ, 2007). Ou seja, assim como o vinhoto, a torta de filtro 

também é um poluente orgânico advindo da produção de açúcar e etanol que pode 

contaminar aquíferos e mananciais.  

 

Segundo Piacente (2005), exatamente por possuir elevada demanda bioquímica de 

oxigênio, configura-se numa fonte potencialmente poluidora. As práticas de aplicação e 

estocagem da torta de filtro devem, portanto, ser rigorosamente controladas. Caso 

contrário, pode causar danos ambientais graves como a contaminação dos cursos de 

água e do solo. 

 

Estudos realizados por Ramalho (2001) apontam para um aumento na concentração dos 

teores de metais pesados em solos que tradicionalmente recebem tratos culturais a base 

de torta de filtro. Sinalizam também um potencial risco de contaminação do lençol 

freático uma vez que esses metais não são absorvidos pela planta e tendem a percolar. O 

autor recomenda ainda a utilização da torta de filtro na forma de rodízio, evitando a sua 

concentração durante safras seguidas na mesma área, e reforça a necessidade de 

monitoramento nestas áreas, a fim de controlar e evitar o crescimento de níveis tóxicos 

de metais pesados no solo. 

 

3.4.1.4 - O bagaço  

 

O bagaço é o subproduto com maior reaproveitamento energético, uma vez que o 

mesmo possui um alto poder calorífico e é queimado em caldeiras na própria usina, 

convertido em vapor e em energia elétrica pelo processo denominado de co-geração. 

Segundo Lamonica (2005), assim como a palha, o bagaço compõe, em média, 28% do 

peso da cana, ou seja, a cada 1 tonelada de cana (colmos) processada, gera-se 280 kg de 

bagaço com 50% de umidade. A figura a seguir mostra a queima do bagaço na caldeira.  

 

  85



 
Figura 24 - Caldeira queimando bagaço 

Fonte: Pedro Ninô (2010)44. 

 

O bagaço tem como características principais a composição química elementar, a 

composição técnica aproximada, o poder calorífico, a composição granulométrica e a 

composição das cinzas. Composição química elementar é a quantidade, em 

porcentagem, de carbono (C), hidrogênio (H), enxofre (S), oxigênio (O), nitrogênio (N), 

umidade (W) e cinzas (A) em 1 kg ou em 1 m3 de combustível. Na realidade, o bagaço 

de cana é uma substância ligno-celulósica, composta em sua maior parte por celulose e 

lignina, com uma fração de hemicelulose, polímeros complexos cujas moléculas são 

formadas pelos elementos químicos mencionados.  

 

Comparando com a queima de outros combustíveis fósseis, o bagaço apresenta aspectos 

positivos, pois sua queima pode ser mais limpa, uma vez que praticamente não libera 

óxidos de enxofre, relativamente comuns na queima de combustíveis fósseis. Além 

disso, a queima do bagaço é lenta, com uma baixa temperatura de chama, 

proporcionando pouca formação de óxido nitroso (PIACENTE 2006). 

                                                            

44 Foto tirada pelo autor em visita a uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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Entretanto, apesar dos aspectos positivos, a queima do bagaço nas caldeiras gera 

diversos impactos ambientais na forma de emissões atmosféricas de material particulado 

(MP), óxidos de enxofre e nitrogênio, monóxido de carbono, gases de efeito estufa e 

também cinzas cujo destino final é a disposição no solo juntamente com o vinhoto e 

torta de filtro. Segundo Prado (2007), 68% dos impactos correspondentes ao ciclo da 

cana-de-açúcar estão associados com a etapa de geração de eletricidade. 

 

De acordo com Andrade et Diniz (2007), o MP está associado ao residual de cinzas, 

fuligens e outros materiais. Provoca efeitos estéticos indesejáveis em virtude de sua cor 

escura e causa incômodos ao bem estar público por sua precipitação nas residências. 

Sua fração inalável penetra nos pulmões e diminui a capacidade respiratória. Para seu 

controle, geralmente são empregados lavadores de gases que ao menos no início da 

safra os retém satisfatoriamente45.  

 

Prado (2007) em sua tese afirma que a atividade de geração de vapor e de energia 

elétrica possui o segundo maior potencial de toxidade humana pela via aérea devido aos 

gases emitidos pelas chaminés, em virtude da queima do bagaço nas caldeiras. A 

formação de ozônio troposférico – associado às emissões de NOx – e a emissão de 

particulados são os principais impactos desta atividade46. A figura 25 ilustra as 

chaminés da usina emitindo gases em decorrência da queima do bagaço nas caldeiras. 

 

                                                            

45 Amostragens de chaminés acompanhadas pela CETESB, em 2006, revelaram que é possível atingir 
concentração de material particulado em caldeira de 150 tv/h, provida de lavador Venturi de até 120 
mg/Nm³. No fim da safra, entretanto, desgastes pronunciados dos lavadores, falta crônica de água, muitas 
vezes, causam perda de eficiência na retenção dos poluentes. 
46 A emissão de particulados é um problema que possui remediação, diante da instalação de equipamentos 
como precipitador eletrostático, filtros manga e lavadores de gás, que visam reduzir sua emissão (LORA, 
2000).   
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Figura 25 - Emissão de gases oriundos da queima do bagaço  

Fonte: Pedro Ninô (2010)47. 

 

Em relação aos óxidos de nitrogênio, não há no Brasil tecnologia prática disponível para 

seu controle. São gases que na presença de compostos orgânicos voláteis e intensa 

radiação solar geram o ozônio. Atualmente as caldeiras fabricadas promovem a queima 

do bagaço em suspensão – isto é, em queda – o que limita a temperatura dos gases e 

gera, consequentemente, quantidades menores de nitrogênio.  Desta forma, mesmo que 

a queima do bagaço represente um potencial de acidificação oito vezes menor que a 

queima da cana nos campos, as emissões de NOx fazem desta atividade a segunda maior 

em potencial de acidificação (PRADO, 2007).  

 

Segundo Lora (2000), alguns estudos indicam que os óxidos de nitrogênio aumentam a 

susceptibilidade a infecções bacterianas nos pulmões. A exposição por longo tempo a 

concentrações de 1ppm provoca a irritação dos alvéolos pulmonares com sintomas 

semelhantes aos de enfisema pulmonar. O efeito principal do NO é como precursor do 

                                                            

47 Foto tirada pelo autor em visita a uma usina de Ribeirão Preto – SP. 
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peróxido de nitrogênio NO2, que é insolúvel e penetra até as profundezas do sistema 

respiratório. O NO2 atua sobre os alvéolos pulmonares, provoca enfisema, inibe as 

defesas pulmonares e possui um efeito fitotóxico. 

 

O monóxido de carbono (CO) é um poluente altamente tóxico, pois afeta a capacidade 

do sangue de transportar oxigênio. Este composto reage com a hemoglobina do sangue, 

obtendo-se como resultado um composto denominado carboxihemoglobina (COHb). A 

afinidade da hemoglobina pelo CO é 210 vezes maior que pelo oxigênio. Apenas 5 % 

de carboxihemoglobina no sangue já provoca distúrbios nervosos e de comportamento, 

assim como problemas no metabolismo do miocárdio. Em geral, o efeito do CO sobre a 

saúde humana depende da porcentagem de carboxihemoglobina formada e do tempo de 

exposição (LORA, 2000). 

 

Os principais impactos das fases de distribuição e consumo de etanol são relativos a 

emissões atmosféricas, seja de poluentes locais e regionais, seja de poluentes globais. 

Assim, estes impactos serão abordados dentro da seção sobre emissões atmosféricas.  

 

3.4.2 - Uso da água 

 

Como pode ser visto na tabela 8, a água além de amplamente utilizada, constitui-se em 

um resíduo de grande importância no uso industrial. A água entra nas usinas com a cana 

(cerca de 70% do peso dos colmos) e com a captação para usos na indústria. A água 

captada é usada em vários processos, com níveis diferentes de reutilização; uma parcela 

é devolvida para os cursos de água após os tratamentos necessários, e outra parte é 

destinada, juntamente com o vinhoto à fertirrigação (CGEE, 2009). A diferença entre a 

água captada e a água lançada é a água consumida em processos internos (BNDES, 

2008).   

 

O uso médio de uma usina com destilaria anexa, com “mix” de produção de 50 % de 

cana para açúcar e 50% para etanol, é de 21m3/tc, como apresentado na tabela 8. 

Também é possível verificar os quatro grandes circuitos (Lavagem de cana, 

condensadores multijatos, resfriamento de dornas e resfriamento dos condensadores) 

agregam quase 90% da necessidade de água industrial (ANA, 2009). 
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Tabela 8 - Usos da água (valores médios) em usinas com destilaria anexa 

Setor Processo Uso médio         
(m³/t de cana total)

Distribuição 
(% )

Lavagem de cana 2,20 9,9
Embebição 0,25 1,2
Resfriamento de Mancais 0,04 0,2
Resfriamento óleo 0,13 0,6

2,62 11,8
Resfriamento coluna sulfitação*¹ 0,05 0,2

Preparo de Leite de cal 0,03 0,1

Preparo de polímero *1 0,01 0,0

Aquecimento do caldo p/ açúcar *1 0,08 0,4

Aquecimento do caldo p/ etanol *2*4 0,03 0,1

Lavagem de totrta 0,03 0,1

Condensadores dos filtros 0,35 1,6
0,57 2,6

Vapor para evaporação 0,21 0,9

Condensadores / multijatos evaporação1 2,25 10,2

Vapor para cozimento 0,09 0,4

Condensadores / multijatos cozedores1 5,75 26,0

Diluição de méis e magas 0,03 0,1

Retardamento do cozimento 0,01 0,0

Lavagem de açúcar1 0,02 0,1

Retentor de pó de açúcar 0,02 0,1
8,37 37,8

Preparo do mosto 0,10 0,5
Resfriamento do caldo2 1,25 5,6
Preparo do pé-de-cuba 0,00 0,0
Lavagem gáses 0,02 0,1
Resfriamento de dornas2 3,00 13,6

4,37 19,7
Aquecimento (vapor) 0,36 1,6
Resfriamento condensadores 3,50 15,8

3,86 17,4
Produção de vapor 0,50 2,3
Dessuperaquecimento 0,02 0,1
Lavagem de gáses da caldeira 1,00 4,5
limpeza dos cinzeiros 0,25 1,1
Resfriamento óleo  e ar dos tubogeradores 0,50 2,3
Água torres de condensação *3 6,00 27,1

2,27 10,2
Limpeza de pisos e equipamentos 0,05 0,2
Uso potável 0,03 0,1

0,08 0,4
Total 21,00 100,0

Alimentação, preparo e extração 
(moendas e difusores)

Destilaria *2

Subtotal

Subtotal

Geração de Energia

Subtotal

Outros

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Fábrica de açúcar *1

Subtotal

Fermentação *2

Tratamento de Caldo

 
*1 somente na produção de açúcar; *2 somente na produção de etanol; *3 os que 
participam apenas no caso de produção de energia excedente, não sendo computado nas 
somas; *4 recuperando-se o calor do caldo para mosto. 
Fonte: ANA (2009) 
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Na figura 26 é possível observar a distribuição média das necessidades de uso de água 

para a condição média da indústria sucroenergética em duas situações: uma atual e outra 

de um pouco mais de cinco anos atrás (NETO, 2005).  

 

Também é possível observar que os usos não são estáticos ao longo do tempo. A 

lavagem da cana é o processo que mais reduziu (de 25% para 10%) a necessidade de 

água, devido a tecnologias de produção mais limpa, como a limpeza de cana a seco. A 

variação nos outros usos pode ser observada por meio da comparação entre as figuras. 

 

                      2005                                                                                 2009 

25%

10%

19%

19%

19%

8% Lavagem de cana

Condensadores / 
multijatos  evaporação

Condensadores / 
multijatos  cozedores

Resfriamento de dornas 
e caldo

Resfriamento 
condensadores

Lavagem de gáses 
caldeira

Outros

9,9

10,2

26

19,2

15,8

4,5

14,6

 
Figura 26 - Distribuição média dos usos pontuais de água na indústria 

sucroenergética - situação atual x 2005 

Fonte: NETO, 2005 e ANA 2009  

 

Para Piacente (2006), o processo de produção de álcool utiliza um volume considerável 

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

ainda é muito elevada, sendo que a água é usada em vários processos, com diferentes 

níveis de reutilização e consumo. O maior volume de água utilizado no processo, que se 

destina à lavagem de cana pode ser dispensado se a cana for colhida crua. Já o volume 

usado no abastecimento das caldeiras e no resfriamento de tanques no processo pode ser 

reduzido empregando-se equipamentos mais modernos, que são mais econômicos e 

eficientes.  
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Segundo relatório da UNICAMP (2005), os impactos da cultura da cana no suprimento 

de água (volume e qualidade) são pequenos. Os principais motivos são a não utilização 

de irrigação; a redução importante obtida nos últimos anos na captação de água para uso 

industrial com o emprego do conceito de produção mais limpa, com re-utilização 

interna nos processos, e a prática de devolver a água para a lavoura, nos sistemas de 

fertirrigação. Entretanto, o relatório também afirma que apesar do setor não utilizar água 

para irrigação nos dias de hoje, esta opção deverá ser considerada para as futuras 

expansões, tornando imprescindível um conhecimento maior dos impactos, advindos 

deste possível uso, e da legislação pertinente. 

 

Nos últimos anos, já é possível perceber uma redução da captação de água. Motivada 

por ações restritivas e baseada essencialmente na otimização de processos, reutilização 

interna e aumento da colheita mecanizada – que possibilita a limpeza de cana a seco –, 

estas ações têm possibilitado a redução na captação e no lançamento de efluentes.  

 

Nos valores médios de eficiência industrial atuais, onde cerca de 85 litros de etanol são 

produzidos por tonelada de cana processada em uma destilaria anexa, o consumo de 

0,92 m3/tc corresponderia a 10,8 litros de água por litro de etanol. 

 

A recente aprovação da Resolução SMA 67/08 pelo governo do estado de São Paulo 

estabeleceu as taxas de captação de água, variando de 0,7 a 1 m3/ton de cana para os 

novos empreendimentos dependendo da região onde está localizada a indústria. Esta 

mesma taxa de captação também será exigida das usinas nas próximas renovações de 

licença de operação (artigo 6 da resolução).   

 

A tabela a seguir resume os impactos ambientais negativos da fase industrial da 

produção do etanol. 
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Tabela 9 - Principais impactos ambientais negativos da produção industrial 

Consumo de água Lavagem da cana Estresse hídrico Temporário Regional Moderada Direto

Geração de água 
resídual de 
lavagem

Lavagem da cana
Eutrofização, aumento da 
DBO de corpos hídricos, 

anoxia e degradação do solo
Temporário Regional Alta Direto

Consumo de água Embebição Estresse hídrico Temporário Regional Moderada Direto

Geração de 
resíduo

Queima do bagaço para 
geração de energia

Emissões atmosféricas (MP, 
CO2, CO, SOx, NOx) e 

geração de cinzas 
Temporário Global / Regional Moderada Direto e 

Indireto

Consumo de água Coletagem, sulfitação e 
filtração Estresse hídrico Temporário Regional Moderada Direto

Geração de 
resíduo Aplicação da torta de filtro

Contaminação do solo, 
nascentes e lençóis freáticos e 

danos a fauna e a flora 
Temporário Regional Alta Direto

Consumo de água Resfriamento de dornas e 
condensadores Estresse hídrico Temporário Regional Moderada Direto

Geração de 
resíduo Aplicação do vinhoto 

Contaminação e salinização 
do solo, nascentes e lençóis 

freáticos; eutrofização; e 
danos a fauna e a flora 

Temporário Regional Alta Direto

Processo Aspecto ambiental

Produção do 
etanol

Preparo da 
cana

Moagem

Tratamento 
do caldo

Intensidade EfeitoNatureza do impacto Impacto ambiental Duração Área de influência

 Fonte: Elaboração própria com base em Silva (2010); Lora (2000). 

 

3.5 - Emissão atmosférica no ciclo de vida 

 

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento 

crescente da emissão de poluentes atmosféricos (gases poluentes ou partículas sólidas) 

com impactos locais, regionais e globais. A poluição atmosférica urbana é considerada 

um dos problemas ambientais mais relevantes e democráticos do mundo. De um modo 

geral, tanto países em desenvolvimento quanto desenvolvidos sofrem com tais impactos 

e, na maioria desses locais, os meios de transporte são responsáveis por importante parte 

da degradação ambiental. 

 

O aumento das concentrações atmosféricas de poluentes e a sua deposição no solo e nos 

vegetais são responsáveis por danos à saúde, redução da produção agrícola, danos nas 

florestas, e pelo aquecimento do planeta. Nas últimas décadas, o Brasil registrou um 
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forte aumento das emissões de poluentes atmosféricos em suas áreas urbanas, atingindo 

patamares que colocavam em risco a saúde das pessoas (LA ROVERE et al., 2009). 

 

O crescimento do uso de etanol como combustível automotivo influencia de duas 

formas a qualidade do ar nas cidades: sua queima em veículos leves, 

predominantemente nas regiões metropolitanas do país e do mundo, seja pela mistura à 

gasolina ou na forma de álcool hidratado, ajuda a reduzir a emissão de alguns gases 

poluentes. Por outro lado, dependendo do seu processo produtivo, pode provocar grande 

piora nos níveis de poluição das cidades. 

 

Desta forma, o benefício associado ao uso de um biocombustível em termos de emissão 

de poluentes depende, dentre outros fatores, da economia efetiva de energia não 

renovável que ele proporciona quando comparado ao seu equivalente fóssil. Para o 

adequado cômputo das energias envolvidas na produção do etanol, devem ser 

consideradas as emissões associadas ao seu ciclo de vida. São emissões que resultam 

não apenas da queima dos combustíveis fósseis, como também de outros efeitos, 

conforme ilustra a figura 27. 

 

 
Figura 27 - Emissões segundo as etapas do ciclo 

Fonte: Seabra, 2008 
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Como pode ser observado, as fronteiras do sistema a ser analisado podem mudar, 

dependendo do estudo conduzido. Entretanto, de forma geral, as análises de ciclo de 

vida visam determinar os gastos de energia e as emissões de GEE desde a produção da 

matéria-prima até o uso final do combustível. É importante notar que, em princípio, 

todo o CO2 liberado na queima de produtos da biomassa é reciclado por meio da 

fotossíntese no crescimento da biomassa no próximo ciclo produtivo. Entretanto, a 

parcela correspondente aos combustíveis fósseis consumidos na produção do etanol 

significa um acréscimo líquido da quantidade desses gases na atmosfera. 

 

Desta forma, a emissão de poluentes ocorre em distintas fases ao longo do ciclo de vida 

do etanol. Em resumo, derivam de: mudança do estoque de carbono do solo48; uso de 

combustíveis fósseis durante o processo produtivo, transporte da cana e distribuição do 

etanol; queima parcial da palha no campo; decomposição de fertilizantes nitrogenados e 

de resíduos; queima do bagaço; e finalmente, do uso final do etanol (CGEE, 2009). 

 

Segundo Lima (1999), a cana-de-açúcar é responsável por cerca de 98% das emissões 

de gases provenientes da queima de resíduos agrícolas no país. Prado (2008), por sua 

vez, estima que as maiores emissões atmosféricas referentes ao ciclo produtivo estão 

distribuídas entre as fases de colheita e de geração de vapor e energia elétrica. Sendo 

que, entre todas as atividades, a colheita é aquela com maior emissão atmosférica do 

ciclo de vida do etanol, devido à queimada da cana.  

 

Cabe ressaltar que as maiores quantidades de gases emitidos são: CO2, CO, NOx e 

hidrocarbonetos. A maior emissão destes ocorre pela utilização de diesel nas máquinas 

agrícolas, caminhões e ônibus, além da queima da cana – durante a colheita – e do 

bagaço na caldeira. A tabela a seguir resume e emissão proporcional de gases ao longo 

do ciclo de vida do etanol, segundo estudo realizado por Ometto (2005). 

 

                                                            

48 Recentemente, surgiram alguns questionamentos sobre o impacto da mudança do uso da terra 
determinada pela produção de matéria-prima para biocombustíveis nas emissões de GEE. Afirma-se que, 
dependendo da vegetação anterior, a perturbação provocada pela mudança do uso do solo poderia liberar 
para a atmosfera uma quantidade de carbono, antes estocado na vegetação e no solo, suficientemente alta 
para comprometer o seu benefício ambiental pelo uso do combustível renovável. Essa questão, no 
entanto, é ainda muito controversa, pelo fato de que a disponibilidade de dados medidos sobre esse efeito 
ainda não é suficiente para precisar conclusões. 
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Tabela 10 - Percentual das substâncias mais relevantes emitidas ao longo do ciclo 
de vida do etanol, considerando o CO2 da queimada e do uso energético do bagaço  

Substância 
emitida

Porcentagem 
(%)

CO2 93,18

CO 5,6

HC 0,86

NOx 0,26

CH4 0,06

Ca 0,02
Mg 0,01
S 0,01
K 0,01  

                                                       Fonte: Ometto, 2005 

 

O carbono liberado para a atmosfera corresponde à soma do carbono de origem 

fotossintética, absorvido durante o crescimento da cana e depois liberado ao longo de 

todo o ciclo de vida do etanol. O carbono de origem fóssil corresponde a um aporte 

líquido na atmosfera, resultante, por sua vez, das operações agrícolas e industriais e de 

distribuição do biocombustível49. Desse modo, apenas o carbono de origem fóssil deve 

ser considerado, já que o carbono fotossintético liberado corresponde ao absorvido pela 

cana.  

 

Finalmente, apesar da emissão de poluentes (locais e globais) no ciclo de vida do etanol 

ser significativa, produzido nas condições corretas, é um combustível renovável, e tem 

claras vantagens sobre a gasolina no que diz respeito às emissões de gases de efeito 

estufa. Cabe ressaltar que, em termos de emissões, o etanol de cana possui vantagens 

também sobre o etanol de milho e de trigo, como ilustra a tabela a seguir.  

 

 

 

 
 
 

                                                            

49 Não está sendo contemplado o consumo de combustíveis fósseis para produção de insumos e 
equipamentos. 
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Tabela 11 - Fatores de emissão 
Etapas Unidade Gasolina Etanol de Milho Etanol de trigo Etanol de cana-deaçúcar

Insumos agrícolas g CO2 eq/MJ 0 5,327 10,701 2,79

Produção do combustível g CO2 eq/MJ 12,276 28,949 31,88 1,14

Emissões deslocadas g CO2 eq/MJ 0 -17,335 -31,786 -9,41

Emissões da combustão g CO2 eq/MJ 64,293 2,099 2,099 2,099

Outras Emissõesa g CO2 eq/MJ 10,16 20,414 27,535 17,83

Total g CO2 eq/MJ 87,72 39,45 40,43 12,35  
Fonte: Silva e Walter, 2008 

 

3.5.1 - Distribuição do etanol 

 

Os impactos mais significativos da distribuição do etanol das indústrias até as 

distribuidoras (postos de abastecimento) estão associados às emissões da queima do 

diesel nos motores dos caminhões. Dentro desta perspectiva, dois pontos devem ser 

abordados. O primeiro diz respeito ao modal de transporte do etanol até as 

distribuidoras: a maior parte é transportada por caminhões a diesel. O segundo diz 

respeito à demanda deste biocombustível: em 2009 foram consumidos 

aproximadamente 26 bilhões de litros de etanol, sendo que a estimativa da EPE (2010b) 

para a demanda nos próximos anos é de crescimento a taxas médias superiores a 10% ao 

ano. Ou seja, a menos que haja grandes investimentos em infraestrutura de escoamento 

(como dutos) muitos litros de óleo diesel serão queimados para se transportar etanol das 

usinas até os postos de abastecimento.  

 

O óleo diesel é constituído basicamente por hidrocarbonetos (composto químico 

formado por átomos de hidrogênio e carbono). Possui também em sua composição, em 

pequena quantidade, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Sua queima libera na atmosfera 

uma grande quantidade de gases poluentes de impactos globais, responsáveis pelo efeito 

estufa, e de impactos locais, prejudiciais a saúde humana. São eles, o monóxido de 

carbono, óxido de nitrogênio, material particulado e o enxofre, sendo que este último 

apresenta propriedades cancerígenas. Estão listados a seguir com as principais 

características:  
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• Monóxido de carbono (CO): gás sem cor ou cheiro que se associa à 

hemoglobina, provocando dor de cabeça e redução da capacidade respiratória. 

Em altas concentrações, provoca asfixia e pode até matar. 

 

• Dióxido de enxofre (SO2): resulta da queima do enxofre, que está em maior 

concentração no diesel. Reduz a visibilidade e causa a chuva ácida, que provoca 

a corrosão de construções e a destruição da vegetação. 

 

• Dióxido de carbono (CO2): não faz mal ao homem (é o gás produzido na nossa 

respiração), mas é o principal causador do efeito estufa.  

 

• Óxidos de nitrogênio (NOx): formam oxidantes como o ozônio (O3), que 

provoca irritação nos olhos e no sistema respiratório e constituem o smog, névoa 

de poluição que dificulta a visibilidade. Contribuem para o efeito estufa. 

 

• Material particulado (MP): inclui fuligem, poeira, a fumaça e todo material 

suspenso no ar, gerados principalmente pelo motor a diesel. Principais 

formadores do smog. Quanto menores, mais agridem o sistema respiratório e o 

cardiovascular. 

 

De modo geral, estes poluentes podem ocasionar irritação do sistema respiratório, tosse, 

sensação de falta de ar, respiração curta, rinofaringites, diminuição da resistência 

orgânica às infecções, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Do ponto de vista global, 

contribuem para o aumento do efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento 

global.  

 

3.5.2 - Consumo do etanol 

 

Qualquer que seja sua origem – biomassa ou processos petroquímicos e carboquímicos 

–, o etanol é um combustível, ou seja, libera significativas quantidades de calor ao se 

queimar. Contudo, o etanol apresenta algumas diferenças importantes em relação aos 

combustíveis convencionais derivados de petróleo. A principal delas é o elevado teor de 

oxigênio, que constitui cerca de 35% em massa do etanol. As características do etanol 
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possibilitam a combustão mais limpa e o melhor desempenho dos motores, o que 

contribui para reduzir as emissões poluidoras, mesmo quando misturado à gasolina. 

 

Como conseqüência de sua composição, comparativamente às gasolinas típicas, a 

combustão da gasolina com etanol e do etanol puro em motores produz menores 

emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx), hidrocarbonetos e 

outros compostos poluentes. Ao mesmo tempo, elevam-se os aldeídos (compostos do 

tipo R-CHO) e, dependendo das características do motor, os óxidos de nitrogênio 

(NOx). As tabelas 12 e 13 comparam as emissões para os diferentes tipos de 

combustíveis.  

 

Tabela 12 - Emissões relativas na cadeia de produção e consumo de combustíveis 
Combustível CO2 CO NOx MP HC

Gasolina 100 100 100 0 100
Diesel 52-74 jul/21 130-221 100 15-40
Etanol 24-55 22-52 122-154 24-45 32-104  

Fonte: Rosa et al., 2008 

 

Tabela 13 - Emissões de GEE (Kg CO2) e GEES evitadas (%) com a substituição 
da gasolina pura pela gasolina brasileira e pelo etanol  

Modelo Motor Combustível Rendimento 
Km/L

Potência 
Máxima

GEEs 
emitido Kg 

CO2

Emissão 
evitada 

(%)

S10 cabine simples 2.8 turbo Diesel 13,5 140 CV 29,69 --

S10 cabine simples 2.4 flexpower Gasolina pura 10,4 141 CV 35,1 0

S10 cabine simples 2.4 flexpower Gasolina brasileira 
(23% etanol) 9,5 141 CV 28,62 18

S10 cabine simples 2.4 flexpower Etanol           
(cana-de-açúcar) 7,2 147 CV 6,92 80

 
EMBRAPA, 2009 

 

Finalmente, em termos de emissões de poluentes, pode-se dizer então que o uso final do 

etanol tem contribuído largamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) no Brasil, por ser substituto de combustíveis fósseis.  
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Capítulo 4 - O Custo Ambiental das Queimadas de Cana-de-Açúcar - o Caso de 

Ribeirão Preto  

 

Como foi visto no capítulo 3, ao longo do ciclo de vida do etanol existem diversos 

impactos ambientais. No capítulo 4 será aplicado um exercício de valoração ambiental 

para se estimar os custos relacionados aos impactos da queima da cana-de-açúcar. Para 

tanto, serão utilizados como alicerces alguns dos métodos apresentados no capítulo I e 

parte da base de dados construída por De Paula (2008) em seu trabalho.  

 

4.1 - Proposta metodológica  

 

O exercício estimará os custos ambientais das queimadas no município de Ribeirão 

Preto – SP no ano de 200550 e terá como referência, além do estudo realizado por De 

Paula (2008), o estudo do Banco Mundial (2000) de Kseniya Lvovsky, o artigo de Mac 

Knight e Young (2009), a tese de doutorado de Katty Mattos (2002) e os trabalhos 

Motta et al (2000) e Motta (1997). Deste modo, a metodologia para a estimativa dos 

custos das queimadas em Ribeirão Preto agrega contribuições de cada um destes 

trabalhos. 

 

Primeiramente, serão calculados os custos efetivos das internações hospitalares na rede 

pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e da produção sacrificada por pessoas em 

idade ativa que deixam de ir a seus trabalhos, ambos associados à queimada da cana. 

Em seguida será calculado o custo de oportunidade pelo uso da palha como combustível 

em caldeiras. Posteriormente, será calculado o custo de oportunidade pelas emissões 

evitadas de CO2eq.  

 

À luz das metodologias descritas no primeiro capítulo, serão empregados os métodos da 

produtividade marginal e do custo de oportunidade, classificados como métodos 

indiretos de valoração – também conhecidos como métodos da função de produção. 

 

Como mencionado, o exercício utiliza como ponto de partida parte da base de dados 

construída por De Paula (2008) para estimar o custo da queima da cana na região 

                                                            

50Local e período de análise foram escolhidos de acordo com a disponibilidade de dados encontrados. 
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contemplada pelos municípios: Brodósqui, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, 

Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luis Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, 

Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passaquatro, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, 

Serra Azul, Serrana e Sertãozinho, entre agosto de 2004 e março de 2006.  

 

Em seu trabalho, De Paula realiza duas regressões econométricas, primeiro para estimar 

o aumento da concentração de material particulado com diâmetro até 10µm (MP10) 

relativo às queimadas e posteriormente para estimar as internações hospitalares relativas 

ao aumento de MP10, para que as mesmas possam ser relacionadas às queimadas. 

Entretanto, para a realização do exercício desta dissertação, será usado apenas o 

primeiro resultado: o aumento da concentração de MP10 relativo às queimadas.  

 

Foram utilizados dados de fontes seguras e de fácil acesso. Dados meteorológicos como 

temperatura, umidade e índice de precipitação foram fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). O número de veículos em circulação foi fornecido pela base 

de dados do DENATRAN. 

 

Informações sobre a qualidade do ar e concentração de determinados poluentes na 

atmosfera foram obtidas junto à Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) de São Paulo. A CETESB tem uma estação de rede manual em Ribeirão 

Preto - SP, que mensura a concentração diária de material particulado. A partir da figura 

28, é possível notar uma maior concentração de MP10 nos meses da safra da cana, 

aclarada pela linha de tendência. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008), o 

padrão de concentração anual e diário de MP10 são respectivamente 20 μg/m3 e 50 

μg/m3. 
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Figura 28 - Índice diário de concentração de material particulado na cidade de 
Ribeirão Preto em microgramas por metro cúbico (μg/m³) em 2005 
Fonte: CETESB, 2006 

 

Dados sobre a quantidade de queimadas foram obtidos do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Por meio de mapas fornecidos pelo INPE, pode-se perceber 

a quantidade mensal de focos de queimadas no estado de São Paulo, com especial 

atenção à região de Ribeirão Preto.  

 

Em geral, as queimadas ocorrem em maior número nos meses de safra da cana-de-

açúcar, entretanto, em Ribeirão Preto este contraste fica ainda mais acentuado. Além 

disso, é possível verificar que nas regiões não produtoras de cana-de-açúcar, como a 

Metropolitana e o Vale do Paraíba, não há muita discrepância no número de focos de 

queimada ao longo do ano como pode ser visto na figura 29.  

 

Os mapas se referem aos focos de queimadas no estado de São Paulo no período de 

interesse. Cada mapa representa o total de focos ocorridos em determinado mês. A 

seguinte legenda faz referência a todos os mapas. Quanto mais escuras as cores, maiores 

os focos de queimadas. As cores brancas no mapa representam ausência de focos de 

queimadas. 
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Figura 29 - Mapa mensal de focos de queimadas no estado de São Paulo  
Fonte: De Paula (2008) 

 

Desse modo, cabe ressaltar que a cultura da cana não é a única responsável pelos focos 

de queimadas e que os mapas não fazem qualquer distinção sobre sua origem. 

Entretanto, como se sabe, a região de Ribeirão Preto é um importante centro de 

produção de cana-de-açúcar e grande parte desta produção é obtida por meio das 

queimadas que ocorrem justamente no período da safra, entre abril e novembro. Além 

disto, como foi visto na figura 29, trata-se da temporada de maior concentração de 

MP10, o que possibilitou De Paula (2008) estudar a relação direta de causa e efeito 

entre as queimadas e o MP10.    
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O procedimento adotado pelo autor para descobrir a relação que a queima da cana-de-

açúcar tem sobre a poluição ambiental, mais precisamente, sobre a concentração de 

material particulado na atmosfera foi a análise de Séries Temporais51. Para encontrar 

esta relação, o autor fez uma estimação utilizando Regressão de Mínimos Quadrados 

Ordinários.  

 

No modelo, a seguinte função estática foi construída para captar o efeito que a variável 

produção por queimadas tem sobre a variável dependente material particulado. Em 

seguida, foram feitos os testes estatísticos pertinentes. O modelo pode ser observado a 

seguir.  

 

Yt = β0t + β1Z1t + β2Z2t + β3Z3t + β4Z4t + β5Z5t + β6Z6t + β7Z7t + β8Z8t + β9Z9t, (1) 

 

em que:  

 

- Y t = Variável dependente Concentração de Material Particulado (MP10). 

- Z1t = Produção de cana-de-açúcar feita por queimada. 

- Z2t = Frota de veículos automotores. 

- Z3t = Número de trabalhadores formais empregados na indústria canavieira. 

- Z4t = Média de temperatura mínima. 

- Z5t = Média da umidade mínima. 

- Z6t = Média do índice de precipitação de chuva em milímetros. 

- Z7t = Variável dummy para inverno. 

- Z8t = Variável dummy para outono. 

- X9t = Variável dummy para primavera. 

 

O subscrito t, indica que as variáveis são contemporâneas. 

 

Como a situação climática e meteorológica interfere muito na concentração de 

determinados poluentes no ar, é de praxe utilizar modelos que expurguem os efeitos 

climáticos sobre a variável dependente, assim todos ou a grande maioria dos modelos 

                                                            

51 A análise de séries temporais é mais utilizada nestes tipos de trabalho do que a análise de cross-section, 
o que possibilitou o autor comparar o resultado obtido com resultados de outras pesquisas encontradas na 
literatura. 
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contidos na literatura sobre poluição atmosférica controlam esses efeitos 

meteorológicos. Assim, tal função tem como variáveis de controle meteorológico a 

média da temperatura mínima e média da umidade relativa do ar mínima e, para 

controlar sazonalidade foram incluídas as variáveis dummies para estações do ano, 

tendo com base a estação verão (DE PAULA, 2008).   

 

Antes de formular qualquer conclusão a respeito da regressão estimada e seus 

resultados, o autor fez alguns testes estatísticos para ver a consistência dos resultados. 

Os testes necessários realizados foram em relação à heterocedasticidade, em relação à 

especificação da forma funcional, teste de multicolinearidade, de correlação serial e 

teste de normalidade dos resíduos.  

 

Primeiramente, deve-se fazer o teste em relação à forma funcional. O teste mais comum 

é o teste RESET, que é conhecido como Teste Geral de Má Especificação da Forma 

Funcional52. A hipótese nula desse teste é que não haja má especificação do modelo. 

Assim, deve-se testar o modelo: e  

 

Yt = β0t + β1Z1t + β2Z2t + β3Z3t + β4Z4t + β5Z5t + β6Z6t + β7Z7t + β8Z8t + β9Z9t + 

δ1yt² + δ2yt³, em que a hipótese nula é H0: δ1 = 0, δ2 = 0. (2) 

 

O modelo é testado pela estatística F, e se essa estatística for significativa, rejeita-se 

H0 sugerindo algum tipo de erro na forma funcional. O resultado do p-valor para o teste 

RESET foi de 0,0167, e teste F foi de 4,06. Ou seja, esse nível indica que o teste F é 

significante, portanto rejeita-se a hipótese nula. O segundo modelo testado tem como 

variável dependente o logaritmo neperiano de material particulado, mantendo todas as 

outras variáveis explicativas como antes. 

 

LnYt = β0t + β1Z1t + β2Z2t + β3Z3t + β4Z4t + β5Z5t + β6Z6t + β7Z7t + β8Z8t + β9Z9t (3) 

 

O resultado estimado pelo teste RESET foi um p-valor de 0,512 e valor do teste F de 

                                                            

52 O procedimento do teste RESET consiste em adicionar polinômios, geralmente termos quadráticos e 
cúbicos, aos valores estimados pelo Método de Mínimos Quadrados Ordinários na equação da regressão. 
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0,79. Portanto, nesse modelo não se rejeita a hipótese de que o modelo esteja 

corretamente especificado e, portanto esse modelo será o seguido no decorrer do 

trabalho. O resultado para essa regressão pode ser observado na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Resultados da regressão  
Regressão MQO

Variáveis independentes Coeficiente Erro-padrão Teste t p-valor

Intercepto t 1,864 (0,726700) 2,57 0,016

Produção feita por queimadas t 6,96*10-7 (1,38*10-7) 5,02 0

Frota veicular t -86,4 (1,77*10-6) -0,45 0,657

Mão-de-obra t 7,54*10-6 (0,000013) 0,59 0,561

Temperatura mínima t 0,0871 (0,023600) 3,68 0,001

Umidade mínima t -0,01437 (0,005530) -2,6 0,014

Precipitação t -0,0142 (0,012200) -1,16 0,255

Outono t -0,1878 (0,111000) -1,69 0,101

Primavera t -0,0884 (0,089400) -0,99 0,331

Inverno t 0,2589 (0,125200) 2,07 0,047

Variável Dependente = Ln(MP10)t

 
Fonte: De Paula (2008) 

 

Em seguida, o autor considerou a possibilidade da função ter defasagens nas variáveis 

independentes53 para saber se as queimadas realizadas em períodos anteriores afetavam 

a qualidade do ar no período contemporâneo. A regressão com defasagem de um 

período seria:  

 

LnYt = β0t + β1Z1t + β2Z2t + β3Z3t + β4Z4t + β5Z5t + β6Z6t + β7Z7t + β8Z8t + 

β9Z9t + β10Z1t-1 (4) 

 

Neste caso, a variável defasada é a Z1t-1, que indica a produção de cana feita por 

queimadas no período anterior. O resultado do p-valor e do teste t de valor para essa 

variável foram respectivamente 0,078 e 1,83, indicando que esta variável é significativa 

ao nível de 10% e que, portanto, deve ser incluída no modelo. Como as variáveis 

                                                            

53 Uma vez que em muitos casos de análise de séries temporais, a variável independente de períodos 
anteriores afeta a variável dependente no período presente. 
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defasadas de períodos mais antigos não foram significantes, somente a variável defasada 

em um período deve ser incluída ao modelo. 

 

Incluindo somente as variáveis que foram significativas, a nova regressão será: 

 

LnYt = β0t + β1Z1t + β2Z2t + β3Z3t + β4Z4t + β5Z5t + β6 Z1t-1,  (5) em que: 

 

- Yt = Variável dependente Concentração de Material Particulado (MP10). 

- Z1t = Produção de cana-de-açúcar feita por queimada. 

- Z2t = Média de temperatura mínima. 

- Z3t = Média da umidade mínima 

- Z4t = Variável dummy para inverno 

- Z5t = Variável dummy para primavera 

- Z1t-1 = Produção de cana-de-açúcar feita por queimada defasada em um período. 

 

O resultado da referida regressão é resumida na tabela abaixo. 

 

Tabela 15 - Resultados da regressão somente com variáveis significativas 
Regressão MQO

Variáveis independentes Coeficiente Erro-padrão Teste t p-valor

Intercepto t 1,175 (0,588) 2,000 0,054
Produção feita por queimadas t 4,21*10-7 (1,44*10-7) 2,930 0,006

Temperatura mínima t 0,110 (0,024) 4,500 0,000
Umidade mínima t -0,015 (0,005) -3,050 0,005

Inverno t 0,311 (0,101) 3,090 0,004
Primavera t -0,179 (0,083) -2,170 0,037

Produção feita por queimadas t-1 4,03*10-7 (1,63*10-7) 2,470 0,019

Variável Dependente = Ln(MP10)t

 
Fonte: De Paula (2008) 

 

A regressão apresenta valores altos para o R-Quadrado54 (0,8908) e para o R-Quadrado-

Ajustado (0,8704), indicando que as variáveis utilizadas explicam bem o modelo. 

                                                            

54 O valor do R² indica quanto as variáveis independentes explicam o modelo, ou seja, quanto maior o 
valor do R-Quadrado, maior é o efeito de explicação das variáveis na regressão. 
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Após a realização dos testes, o autor chegou aos resultados. Utilizando os coeficientes 

obtidos para a produção de cana feita por queimadas, foi possível calcular, por meio de 

uma relação linear, a quantidade estimada de material particulado produzido pela 

queima da cana a cada período de interesse em comparação ao período em que não 

ocorrem queimadas.  

 

Em outras palavras, o autor obteve a variação percentual da quantidade de poluição 

provocada pelas queimadas, comparada ao período que não houve queimadas. Em 

seguida, essa variação na concentração de material particulado provocado pelas 

queimadas foi multiplicada pela média da concentração do período em que não houve 

queimadas, obtendo assim a concentração de período a período no nível do material 

particulado em μg/m³ relacionado a queima dos canaviais. 

 

A variável que representa a produção de cana-de-açúcar em toneladas conseguida por 

meio de queima da palha da cana no tempo corrente e no período de uma quinzena 

passada apresentou valores significativos para o teste t-Student, indicando que essas 

variáveis são significativas a um índice maior de 90% de confiança.  

 

Finalmente, por meio dos testes, o autor verificou que se a produção acumulada corrente 

e a de quinze dias anteriores for um milhão de toneladas de cana-de-açúcar queimada, o 

nível de concentração de material particulado na atmosfera aumenta em 78,6% para o 

período de uma quinzena, em comparação ao período em que não ocorrem queimadas, 

mantida todas as outras variáveis independentes constantes. Por exemplo, na quinzena 

de 1 a 15 de setembro de 2005, pode-se dizer que a queima da cana-de-açúcar foi 

responsável por um aumento de 92,4% de material particulado na atmosfera em relação 

à média do período da não-queima. 

 

A tabela 16 exibe os resultados encontrados por De Paula (2008) para a variação de 

MP10 na região definida pelo Escritório de Desenvolvimento Rural de Ribeirão Preto 

(EDR), que engloba os municípios citados acima.  
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Tabela 16 - concentração de MP10 referente às queimadas no EDR Ribeirão Preto 

Mês/ano

Variação 
percentual de 

MP10 referente 
às queimadas

Concentração de 
MP10 pela 

queima (μg/m³)

ago/04 114,04% 18,71
set/04 100,87% 16,55
out/04 91,12% 14,95
nov/04 68,60% 11,26
dez/04 13,62% 2,23
jan/05 0,00% 0,00
fev/05 0,00% 0,00
mar/05 0,00% 0,00
abr/05 69,58% 11,42
mai/05 103,83% 17,04
jun/05 113,43% 18,61
jul/05 119,04% 19,54

ago/05 120,86% 19,83
set/05 104,87% 17,21
out/05 91,81% 15,07
nov/05 43,60% 7,15
dez/05 6,36% 1,04
jan/06 0,00% 0,00
fev/06 0,00% 0,00
mar/06 0,00% 0,00  

                           Fonte: De Paula (2008) 

 

Como mencionado, o escopo deste trabalho foi reduzido para o município de Ribeirão 

Preto no ano de 2005. Como neste ano Ribeirão Preto era o segundo maior polo 

produtor de cana-de-açúcar, em área cultivada, entre os municípios contemplados pelo 

EDR, conforme tabela 17, e como está situado geograficamente no centro destes, 

conforme figura 30, foi admitido que a variação de MP10 em Ribeirão Preto foi igual ao 

resultado encontrado para o conjunto dos municípios. Com esta suposição, é provável 

que o resultado em termos de concentração esteja subestimado.  
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Tabela 17 - Área de Colheita e de Reforma de Cana-de-açúcar nos Municípios do 
Escritório de Desenvolvimento Rural de Ribeirão Preto - Safra 2005/2006 

Soca(a) Reformada(b) Expansão(c) Total(a+b+c)

Brodowski 9.666    994                   572               11.232        1.058                    12.290                     

Cajuru 9.712    1.165                722               11.599        2.127                    13.726                     

Cássia dos Coqueiros 15         -                   110               125             -                       125                          

Cravinhos 15.891  2.134                500               18.525        1.642                    20.167                     

Dumont 7.248    506                   83                 7.837          1.221                    9.058                       

Guatapará 17.366  2.542                74                 19.982        2.036                    22.018                     

Jardinópolis 23.998  3.971                1.102            29.071        3.800                    32.871                     

Luís Antônio 20.598  2.672                886               24.156        2.185                    26.341                     

Pontal 20.468  4.065                263               24.796        3.594                    28.390                     

Pradópolis 8.699    1.252                24                 9.975          613                       10.588                     

Ribeirão Preto 23.910  3.729                576               28.215        2.883                    31.098                     

Santa Cruz da Esperança 3.187    484                   224               3.895          419                       4.314                       

Santa Rita do Passa Quatro 10.872  473                   486               11.831        968                       12.799                     

Santa Rosa de Viterbo 5.534    586                   911               7.031          877                       7.908                       
São Simão 13.390  1.700                2.286            17.376        1.759                    19.135                     
Serra Azul 9.695    1.845                890               12.430        2.159                    14.589                     

Serrana 6.374    762                   141               7.277          743                       8.020                       
Sertãozinho 21.980  3.044                287               25.311        3.515                    28.826                     

Município
Disponível para colheita (ha) Em reforma(d) 

(ha)
Total Cultivada(e) 

(ha)

 
Fonte: CANASAT, 2010.   

 
Figura 30 - Posição geográfica do município de Ribeirão Preto 

Fonte: Elaboração própria 
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Reduzindo o período de análise para o ano de 2005, tem-se a tabela 18, que dá origem 

ao exercício da presente dissertação. Esta tabela mostra qual é a concentração do 

material particulado referente às queimadas e o quanto isto representa em termos de 

variação percentual sobre a média observada para os meses de entressafra, quando não 

ocorrem queimadas.   

 

Tabela 18 - Aumento de MP10 referente às queimadas em Ribeirão Preto - SP 

Mês

Variação 
percentual de 

MP10 referente 
às queimadas

Concentração de 
MP10 pela 

queima (μg/m³)

jan/05 0,00% 0,00
fev/05 0,00% 0,00
mar/05 0,00% 0,00
abr/05 69,58% 11,42
mai/05 103,83% 17,04
jun/05 113,43% 18,61
jul/05 119,04% 19,54

ago/05 120,86% 19,83
set/05 104,87% 17,21
out/05 91,81% 15,07
nov/05 43,60% 7,15
dez/05 6,36% 1,04  

                             Fonte: Elaboração própria com base em De Paula (2008) 

 

A tabela 18 exprime a concentração de MP10 relativa às queimadas, assim como a 

variação percentual de MP10 para o período de safra (abril a dezembro) sobre a média 

encontrada para o período da entressafra (janeiro a março), quando não ocorre a queima 

da cana. Na entressafra, a concentração média de MP10 observada foi de 16,41 µg/m3. 

Dessa forma, a variação para os demais meses utiliza esta média como referência.  

 

4.1.1 - Estimativa de custo das internações no SUS 

 

Tendo estabelecido o aumento na concentração de MP10 relativo às queimadas, 

utilizou-se a metodologia desenvolvida por Lvovsky (2000) para se estimar o impacto 

na morbidade causado pela variação na concentração de MP1055. A metodologia pode 

ser sintetizada pela fórmula: 

                                                            

55Essa mesma metodologia foi utilizada por Mac Knight e Young (2009) para estimar custo da poluição 
gerada pelos ônibus urbanos na região metropolitana de São Paulo. 
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ΔSi = bij * ΔCj * P,                                 (6) 

 

onde ΔSi é o impacto na saúde no período de um ano, bij é a função dose-resposta 

referente ao efeito na saúde i devido à exposição ao poluente j ao longo do ano,  ΔCj é a 

variação na concentração do poluente j (MP 10) e P é a população exposta a esta 

concentração.  

 

Conforme Lvovsky (2000), o parâmetro b é igual a 0,000012, e significa o quanto das 

internações hospitalares é devido à concentração de MP10. Essa relação exprime que 

para um incremento de 1μg/m³ na concentração de MP10, ocorrem 0,000012 

internações por problema respiratório.  

 

Como a tabela dispõe de valores de MP10 para cada mês e a metodologia estabelece um 

resultado para o período de um ano, foi calculada a média anual a partir dos resultados 

mensais das concentrações deste poluente. No cálculo da média anual foram excluídos 

os dois resultados extremos (maior e menor valor mensal de MP10) e chegou-se ao 

resultado de 15,15 μg/m³, que corresponde ao aumento médio da concentração de MP10 

relativo exclusivamente às queimadas de cana-de-açúcar. 

 

Aplicando-se este resultado à fórmula (6), com a população de Ribeirão Preto de 

542.934 habitantes, chega-se ao resultado de 99 internações para o ano de 2005. 

Entretanto, como a metodologia de Lvovsky estabelece uma função dose-resposta para 

o período de um ano (doze meses) e o aumento na concentração de MP10 relativo às 

queimadas ocorre no período de safra, que vai de abril a dezembro, este resultado deve 

ser ajustado para nove meses (ou 75% do ano). Assim, dividindo-se o resultado por 

doze meses (R/12) e subtraindo-se três meses (R – 3R/12), chega-se ao número de 74 

internações para o período da safra no ano de 2005. Este resultado representa 

aproximadamente 3% das internações por problemas respiratórios entre abril e 

dezembro, em Ribeirão Preto, no SUS. Representa também 18% do aumento médio de 

internações mensais em relação ao período de entressafra56.   

 
                                                            

56As médias mensais de internações na entressafra e na safra são, respectivamente, de 244 e 290 
habitantes. Ou seja, o período da queima tem em média aproximadamente 47 internações (20%) a mais. 
Dessas 47, oito seriam diretamente relacionadas à queima, o que representa 18%.  
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Multiplicando este resultado pelo custo médio de cada internação (R$ 929,32) estimado 

pelo SUS, chega-se ao custo total das internações por queimadas da ordem de R$ 

68.783,86 em 2005. 

 

4.1.2 - Estimativa de custo pela produção sacrificada 

 

Após o cálculo do custo das internações, será utilizada a metodologia da produção 

sacrificada para se estimar o custo dos dias perdidos por pessoas que não puderam 

comparecer aos seus postos de trabalho por problemas relacionados à poluição 

excessiva. Motta (1997) ressalta que uma aproximação da perda de renda gerada pela 

queda na qualidade do ar pode ser dada pelo número de internações de indivíduos em 

idade potencialmente ativa, o número médio de dias de permanência em cada internação 

e o rendimento médio (das pessoas ocupadas) em cada ano. 

 

Como descreve MacKnight e Young (2009), os problemas variam desde indisposições 

até internações por problemas cardiovasculares ou do aparelho respiratório. Ao irem aos 

consultórios médicos ou ao serem internadas, as pessoas sacrificam dias de trabalho que 

poderiam gerar rendimentos. Isso representa um custo à sociedade, que deixa de gerar 

uma produção por problemas de saúde associados à poluição do ar. 

 

A metodologia desenvolvida por Lvovsky (2000), permite estimar quanto que esses dias 

perdidos são decorrentes da concentração elevada de MP10. Para tanto é aplicada a 

mesma fórmula da seção anterior (4.1), mas com o parâmetro b igual a 0,0575, também 

fornecido pelo Banco. 

 

Aplicando a fórmula com parâmetro b igual a 0,0575, chega-se ao resultado de 472.919 

dias perdidos no período de 12 meses. Entretanto, novamente será considerado apenas 

75% deste valor na medida em que as emissões provenientes das queimadas ocorreram 

apenas no período da safra, ou seja, em nove meses. Desta forma, o chega-se ao novo 

resultado de 354.689 dias perdidos por toda a população de Ribeirão Preto, por 

consequência da poluição emitida nas queimadas da cana-de-açúcar.   

 

O custo estimado por dia de trabalho perdido foi calculado com base no rendimento 

médio mensal de R$ 1.159,01, fornecido pelo SEADE, como propõe Motta et al (2000). 
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Dividindo esse valor por 30, chega-se a um rendimento médio diário de R$ 38,60. O 

passo final desta etapa seria multiplicar o número de dias pelo rendimento médio diário. 

Entretanto, para chegar-se a um resultado mais acurado, torna-se necessário dividir o 

número de dias pela população com idade potencialmente ativa para trabalhar, ou seja, o 

percentual daqueles que tem entre 15 e 60 anos. Como o SUS não possui este dado, será 

assumido o mesmo percentual observado para as internações, conforme a tabela 19. Ou 

seja, será considerado que apenas 33% destes dias foram perdidos por pessoas em idade 

ativa. Chega-se, então, ao número de 117.402 dias perdidos por pessoas em idade ativa, 

na cidade de Ribeirão Preto, em 2005. 

 

Tabela 19 - Distribuição das internações por faixa etária em Ribeirão Preto 
Faixa Etária 2005
Menor 1 ano 536
1 a 4 anos 514
5 a 9 anos 355
10 a 14 anos 116
15 a 19 anos 118
20 a 29 anos 267
30 a 39 anos 213
40 a 49 anos 245
50 a 59 anos 264
60 a 69 anos 255
70 a 79 anos 261
80 anos e mais 200
Total 3344
Total em idade ativa 1107
Relação idade ativa / total 33%  

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

Assim, para calcular o custo associado à redução dos dias perdidos, multiplicam-se os 

117.402 dias por R$38,60 e chega-se a um montante de R$ 4.535.673,13 referente à 

produção sacrificada para o ano de 2005. Somando-se os custos da produção sacrificada 

com os custos incorridos pelos SUS com as internações, chega-se ao custo total de R$ 

4.604.456,99 em reais correntes de 2005. 
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4.1.3 - Estimativa de custo de oportunidade pela energia da palha 

 

O penúltimo estágio para calcular os custos ambientais da queima da cana será estimar o 

custo pelo não aproveitamento energético da palha e da ponta. Será utilizada como base 

a proposta de Mattos 2002, porém como uma adaptação importante. Na tese elaborada 

por Mattos, o potencial energético da palha foi transformado em litros de etanol 

equivalente e posteriormente multiplicado pelo preço do combustível57. Na presente 

dissertação, o potencial da palha será transformado em energia elétrica equivalente e 

multiplicado pelo preço do MWh estabelecido nos leilões de energia. Além disso, será 

considerada apenas a palha disponível, na medida em que parte deve ficar no solo.  

 

Juntos, palha e ponta correspondem a aproximadamente 33% do potencial energético da 

cana, ou 512 x 103 Kcal (COGEM, 2009). Quando a colheita é manual, toda essa 

biomassa é queimada e, portanto, desperdiçado grande parte do potencial energético. 

Entretanto, quando a colheita é mecanizada, a maior parte desta biomassa pode ser 

aproveitada para gerar energia elétrica, tanto para autoconsumo, como para exportação 

ao Sistema Interligado Nacional (SIN).  

 

Considerando que a quantidade residual de bagaço gerado é suficiente para suprir a 

demanda energética das usinas58, a palha residual poderia ser aproveitada para a 

exportação de energia elétrica através dos leilões de energia nova ou de reserva 

promovidos pela EPE. Ou seja, a palha seria queimada junto com o bagaço nas 

caldeiras. 

 

Para o cálculo do potencial técnico do aproveitamento da palha e ponta serão 

empregados os fatores de exportação de energia de 500 kWh/tonelada de palha e ponta. 

Será considerada também a relação de 204 Kg de palha e ponta por tonelada de cana. 

Estes valores foram utilizados no Plano Decenal de Expansão da Energia 2019 (PDE -

2019) com base em COGEN (2009), que estabeleceu ainda como parâmetros, caldeira 

de 65 bar e fator de capacidade 0,5. Outro dado importante é o preço do mega watt hora 

(R$/MWh). No leilão de fontes alternativas de 2010, o preço médio foi R$144,20/MWh 
                                                            

57Segundo Mattos (2002), um hectare de palha equivale a 5.300 litros de etanol equivalente.   
58Esta consideração está de acordo com a premissa estabelecida no Plano Decenal de Expansão da 
Energia 2010-2019 da EPE. 
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para a biomassa (EPE, 2010c).  Deflacionando este valor pelo IPCA para 2005, chega-

se a R$ 106,64. Este, portanto, será utilizado com preço de referência.  

 

Outros dados importantes a serem considerados são o percentual de cana colhida de 

forma mecanizada versus manual; e o percentual da palha que vai para a caldeira versus 

a que fica no solo59. Para a área colhida de forma manual, com a queima da palha da 

cana, será considerado 48%, o mesmo percentual observado em De Paula (2010). Com 

relação ao percentual de palha disponível para queimar na caldeira, será considerado 

apenas 50%, como propõe CGEE (2009) e MCE (2010), pois além das perdas durante a 

colheita e transporte, parte significativa da palha deve permanecer e formar uma 

cobertura no campo para preservar as características físicas do solo.  

 

Em 2005, a produção de cana-de-açúcar no município de Ribeirão Preto foi de 

2.366.912 toneladas, cultivadas em 32.675 hectares60, segundo o IBGE. Considerando a 

colheita manual, restariam 1.136.117 toneladas de cana que gerariam 231.768 toneladas 

de palha e ponta residual. Aplicando-se o fator de 50% citado acima, haveria um total 

de 115.884 toneladas de palha e ponta disponíveis para serem queimadas nas caldeiras 

junto ao bagaço. 

 

Feitos os cálculos parciais, é possível estimar os custos da energia da palha 

desperdiçada. A exportação destas 115.884 toneladas ao SIN em forma de energia 

elétrica ao preço de 106,64 R$/MWh geraria uma receita de R$ 6.178.935,49 ao 

Município de Ribeirão Preto no ano de 2005. A tabela 20 resume estes dados. Será 

comentado na seção sobre limitações do estudo, mas cabe ressaltar que o custo de 

oportunidade pela energia da palha não considera os custos deste processo. São custos 

relevantes, que reduziriam significativamente a estimativa de receita (custo de 

oportunidade), mas difíceis de serem encontrados, dada a incipiência desta prática.   

 
 
 
 
 
 

                                                            

59Parte da palha é deixada sobre o solo para proteger e aumentar a produtividade do da terra. 
60O que confere um rendimento médio de 72,4 ton/ha. 
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Tabela 20 - Receita estimada com a venda de energia elétrica da palha disponível 
Ano 2005

Município Ribeirão Preto

Produção de cana (T) 2.366.912,00                   

Àrea plantada (ha) 32.675,00                        

Produtividade da cana (ton/ha) 72,44                               

Cana colhida manualmente (%) 48,00                               

Cana colhida manualmente (Ton) 1.136.117,76                   

Produção de palha por tonelada de cana (Kg/Ton) 204,00

Produção total de palha (Ton) 231.768,02                      

Coleta de palha disponível (%) 50,00                               

Coleta de palha disponível (Ton) 115.884,01                      
Fator de exportação de energia (MWh/Ton) 0,50

Energia exportada (MWh) 57.942,01                        
Preço médio (R$/MWh) 106,64

Receita estimada (R$) 6.178.935,49                     
Fonte: elaboração própria 

 

4.1.4 - Estimativa de custo de oportunidade pelas emissões evitadas de CO2eq 

 

O último passo dessa proposta metodológica é estimar as receitas pelas emissões de 

CO2 evitadas com a cogeração de energia. Mesmo que a matriz brasileira de geração 

elétrica seja predominantemente renovável61, a exportação de eletricidade ao SIN por 

meio da queima a palha e da ponta na caldeira reduz as emissões de GEE. Segundo 

UNFCCC (2005) e Lora (2008), a geração de 1 MWh de energia elétrica excedente 

equivale à redução de 0,268 tCO2eq – fator de emissão evitada.   

 

Multiplicando-se os 57.942 MWh, referente à energia exportada, por esse fator, chega-

se ao montante de 15.528 toneladas de CO2eq evitadas, que ao preço de 25 euros 

(UNICAMP, 2005) ao câmbio de R$ 3,3562 (BCB, 2011) gerariam R$ 1.300.508,32, 

como ilustra a tabela 21. 

                                                            

61Segundo o Balanço Energético Nacional 2010 (EPE, 2010b), aproximadamente 90% da matriz de 
geração elétrica é proveniente de fontes renováveis. 
62 É importante ressaltar que este câmbio é de 2005. Em 2011 o câmbio euro/real está 2,31 (BCB, 2011). 
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Tabela 21 - Receita gerada como emissões de CO2eq evitadas 
Fator de emissão evitada (tCO2eq/MWh) 0,268
Emissão evitada  (tCO2eq) 15.528,46                        
Preço do CO2eq emitido (€/CO2eq) 25,00                               
Taxa de câmbio (€/R$) 3,35                                 
Preço do CO2eq emitido (R$/CO2eq) 83,75                               
Receita com a venda dos créditos de CO2 1.300.508,32                    
Fonte: elaboração própria 

 

4.2 - Conclusão e perspectivas 

 

Finalmente, é possível estimar o custo total final das queimadas. A tabela 22 reúne os 

custos de cada uma das etapas, os respectivos valores percentuais e o custo final. 

 

Tabela 22 - Resumo dos custos da queima da cana-de-açúcar (R$) 
Receita estimada com a venda de energia 6.178.935,49                   51%
Receita com a venda dos créditos de CO2 1.300.508,32                   11%
Produção sacrificada 4.535.673,13                   38%
Despesas de internações no SUS 68.783,86                        1%
Custo Total 12.083.900,80                  100%  
Fonte: elaboração própria 

 

Pode-se dizer que a queima da palha da cana-de-açúcar em Ribeirão Preto em 2005 

custou R$ 12.083.900,80 para a sociedade. Considerando-se as 2.366.912 toneladas de 

cana queimada, a produtividade de 72,44 t/ha e a população de 542.934, chega-se aos 

custos de R$ 5,11 por tonelada, R$ 369,82 por hectare e R$ 22,26 per capita. Torna-se 

necessário, porém, comparar estes valores com alguns dos custos do processo de 

produção do etanol. 

 

Segundo a UDOP (2011), o preço médio da tonelada de cana no campo foi de 

aproximadamente R$ 27,47 no ano de 2005. Consequentemente, as 72,44 toneladas em 

um hectare custaram R$ 1.990,00.  Além disto, o preço médio do litro de etanol ao 

produtor, sem imposto, foi de aproximadamente R$ 0,85 (UDOP, 2009). Segundo a 

CONAB, foram produzidos 10.219.570.400 litros de etanol com aproximadamente 

105.678.600 toneladas de cana em São Paulo, o que confere, respectivamente, uma 
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produtividade de 96,70 litros/ton e 7.005 litros/ha. Usando esta produtividade é 

plausível estimar a receita bruta média do etanol por tonelada de cana e por hectare em 

R$ 81,71 e R$ 5.919,32, respectivamente. Considerando ainda que o custo do etanol era 

R$ 0,64 por litro63 (equivalente a 75% do preço) em 2005, seria possível também 

estimar o lucro líquido do etanol em R$ 20,43 por tonelada e R$ 1.479,83 por hectare. 

  

Com estes números, é razoável relativizar os valores encontrados para os custos da 

queima da cana. Em linhas gerais, em 2005, o custo de R$ 369,82 por hectare seria 

equivalente a: 19% do custo de um hectare de cana; 6% da receita bruta com a venda do 

etanol e 25% do lucro líquido pela venda do etanol, ambos por hectare. Ou seja, 

percebe-se que são custos significativos quando comparados aos custos internos de 

produção do etanol, como pode ser visto na tabela 23. 

  

Tabela 23 - Custo da queima da cana relativo aos demais custos, por hectare 
Custo da 

queima da cana
Custo da 

cana
Receita bruta 

média Lucro líquido 

Por hectare (R$) 369,82 1990,00 5928,11      1.482,03 

Custo relativo da queima 
da cana

100% 19% 6% 25%
 

Fonte: elaboração própria 

 

Não significa, porém, que o setor deva internalizar todos esses custos. A ideia de 

estimar os custos ambientais da queima da cana é mostrar quanto o setor 

sucroenergético e sociedade perdem com a prática da queima da palha para colheita 

manual. Tivesse toda a colheita sido realizada por máquinas, o custo ambiental estimado 

em R$ 12.083.900,80 se transformaria em benefício social. 

 

A partir dos resultados encontrados, poder-se-ia dizer que políticas de restrição à 

queima da palha para colheita tem amparo econômico e ambiental. Ou seja, além da 

questão ambiental, existe uma racionalidade econômica na legislação que exige o fim 

das queimadas para colheita. Ainda que nem todas as regiões tenham um protocolo 

                                                            

63 Esse preço foi tirado de Andreoli e Souza (2006) em US$ e transformado em reais com o conversor de 
moedas do Banco Central do Brasil, para o ano de 2005. 
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ambiental como o do Estado de São Paulo, que estipula um prazo à extinção da queima 

da cana, fica claro que a manutenção desta prática incorre em custos ambientais 

externos significativos.  

 

O custo final da queima da cana foi calculado para o município de Ribeirão Preto no 

ano de 2005, a partir de variáveis como: dados municipais, parâmetros de geração de 

energia, algumas considerações, limitações64 e, principalmente, pela disponibilidade de 

uma relação de causa e efeito entre as queimadas e a variação na concentração de 

material particulado.   

 

A partir dessas variáveis – mudando algumas e mantendo outras –, seria possível 

utilizar a proposta metodológica descrita para estimar os custos da queima da cana em 

outros municípios, estados e regiões. Também seria possível estimar os custos da 

queima no Brasil para um período definido, como, por exemplo, o horizonte decenal 

estabelecido no PDE da EPE, ou para um ano específico, como será visto a seguir. 

 

Considerando as variáveis utilizadas para Ribeirão Preto, fez-se uma extrapolação do 

custo da queima para todo o país. Segundo o MAPA (2009c), em 2005 a produção de 

brasileira foi de 419 milhões de toneladas de cana, em 5,8 milhões de hectares e com 

uma produtividade de 7,83 ton/ha. Deste modo, o custo estimado da queima para o 

Brasil neste ano seria de aproximadamente 2,9 bilhões de reais, conforme tabela 24.     

 

Tabela 24 - Custo da queima de cana-de-açúcar no Brasil em 2005 
Receita estimada com a venda de energia (R$) 1.095.281.183,23         38%
Receita com a venda dos créditos de CO2 230.528.752,42            8%
Produção sacrificada 1.531.984.227,25         53%
Despesas de internações no SUS 23.232.668,76                 1%
Custo Total 2.881.026.831,66         100%
Custo por tonelada 6,87                              
Custo por hectare 512,64                          
Custo per capita 15,71                             
Fonte: elaboração própria 

 

                                                            

64 As limitações da proposta metodológica são descrita a seguir. 
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Neste trabalho, a valoração ambiental foi aplicada especificamente à queima da cana. 

Para tanto, foram escolhidos e utilizados métodos indiretos de valoração, mais 

especificamente os métodos de produtividade marginal e do custo de oportunidade. 

Outros métodos, como os diretos, disposição a pagar, também poderiam ser utilizados 

para se chegar ao resultado final. Além disto, a metodologia de valoração pode e deve 

ser estendida para os outros impactos. 

 

Como descrito no capítulo 3, existem diversos impactos associados ao do ciclo de vida 

do etanol. O mesmo tipo de exercício, por exemplo, poderia ser feito para se estimar as 

externalidades pela produção do vinhoto, um dos resíduos mais importantes do processo 

industrial em termos de quantidade produzida e potencial poluente. Seus impactos e as 

respectivas consequências sobre o solo, corpos hídricos e sobre as pessoas são 

completamente distintos dos impactos da queima da cana, o que provavelmente 

demandaria outras metodologias. Dentre as descritas no capítulo 1, poderiam ser 

utilizadas: disposição a pagar; métodos diretos ou indiretos; análise de toxidade do solo 

e de DBO nos corpos hídrico; e outras funções dose-resposta para se estimar o valor 

final dos custos externos.  

 

Analogamente ao ZAE da cana, a análise dos custos ambientais poderia levar a 

elaboração de políticas para equacionar o problema do destino final do vinhoto. 

Políticas de incentivo econômico, como pagamento por volume do resíduo tratado e/ou 

de comando e controle – como a portaria n°323 de 1978, que proibiu seu despejo em 

cursos d’água – poderiam ser aplicadas. Ou mesmo soluções mais criativas como o 

incentivo (ou a obrigatoriedade) para realização da biodigestão de um percentual do 

resíduo. Ou seja, a sinalização da magnitude do valor dos danos pode contribuir com a 

redução dos impactos ambientais e a internalização parcial dos custos externos 

associados ao vinhoto.  

 

O vinhoto é apenas um dos resíduos da fase de produção industrial. Valorado os 

diferentes tipos de impactos ambientais, seria possível fazer uma aproximação dos 

custos ambientais do etanol para cada uma das fases: produção agrícola e industrial, 

distribuição e queima, de modo a identificar qual a fase mais crítica do ciclo. Com uma 

estimativa para cada uma destas fases, seria possível então estimar as externalidades de 
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todo o ciclo de vida do etanol para que, pelos menos, parte destes custos fosse 

internalizada no preço final do biocombustível.  

 

Além disto, a estimativa dos custos externos para cada uma das fases descritas 

possibilitaria que os mesmos fossem repartidos de acordo com os agentes responsáveis. 

Os custos relativos às fases agrícola e industrial seriam imputados aos custos de 

produção dos usineiros. Os custos de transporte, às empresas transportadoras. E os 

custos da combustão seriam internalizados pelo consumidor final, por exemplo, 

diretamente no preço do biocombustível pago nos postos de varejo.     

 

A metodologia de valoração ambiental da queima da cana-de-açúcar foi desenvolvida 

com objetivo de sinalizar e estimar os custos externos deste impacto. O custo 

econômico e ambiental da queima e dos demais impactos é uma variável importante 

para o planejamento energético nacional. Além de corroborar a legislação criada em São 

Paulo, poderia embasar e endossar o desenvolvimento de novas políticas públicas para o 

restante das regiões produtoras de cana.  

 

Mesmo que os habitantes de Ribeirão Preto (ou de qualquer cidade que sofra com as 

queimadas) não sejam e não venham a ser compensados pelos danos que sofreram com 

a queima da cana, políticas de incentivo a substituição da colheita manual pela 

mecanizada poderiam reduzir, no médio prazo, a concentração de MP10 e os 

respectivos problemas de saúde associados ao aparelho respiratório. Ou seja, seria uma 

forma de reduzir a perda de bem-estar destes habitantes. 

 

Confirmada, a tendência de crescimento do produto interno bruto (PIB) do país nos 

próximos anos terá forte impacto sobre a demanda energética brasileira. Considerando 

as características da matriz energética nacional a abundância de recursos naturais (com 

água, vento, terra, luminosidade e etc.) o planejamento da geração de energia pode e 

deve priorizar as fontes renováveis no aumento da oferta energia.  

 

O investimento em etanol de cana-de-açúcar para atender parte da demanda energética 

converge com a manutenção do perfil renovável da matriz brasileira. A identificação 

dos custos ambientais do etanol, assim como políticas para eliminá-los ou mitigá-los, 

podem deixar a matriz ainda mais sustentável. E a busca pela sustentabilidade ambiental 
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e energética reduz a geração de externalidades negativas e, consequentmente, a perda do 

bem-estar social.   

 

Pode-se dizer então que a valoração dos impactos ambientais da queima da cana, assim 

como de todo o ciclo de vida do etanol, é um importante instrumento de gestão 

ambiental que pode apoiar o planejamento energético na busca por formas de geração 

de energia mais limpa, com menos impactos. Menos impactos, pois qualquer tipo de 

produção, geração e distribuição de energia geram impactos ambientais, inevitáveis do 

ponto de vista termodinâmico.  

 

Embora a amplitude do resultado empírico da valoração seja limitada, é muito útil para 

o processo de tomada de decisão, necessária em várias análises, como a de custo-

benefício. Segundo Pearce (1993), projetos e programas de avaliação ambiental não 

estariam completos sem uma valoração econômica. A elaboração das prioridades 

nacionais para políticas energéticas e ambientais será mais eficiente caso os valores 

econômicos sejam conhecidos. 

 

Trata-se de uma forma concreta para inserir a variável ambiental no planejamento 

energético brasileiro e, ao mesmo tempo, aproximar o etanol às crescentes exigências 

internacionais de padronização e certificação de biocombustíveis.  

 

4.3 - Limitações do estudo 

 

A principal dificuldade para a realização desta proposta de valoração foi encontrar bases 

de dados confiáveis que fizessem uma relação direta entre a queima da cana-de-açúcar e 

a variação na concentração de MP10 da região. A base utilizada, construída por De 

Paula (2008), sofreu algumas alterações e adaptações importantes para ser aproveitada. 

A primeira delas foi a diminuição do período considerado para englobar exatamente o 

ano de 2005. A segunda foi a redução geográfica de abrangência do estudo. Considerou-

se apenas Ribeirão Preto, o que levou a necessidade de assumir que o município teria 

em 2005 a mesma variação na concentração de MP10 que o conjunto dos municípios do 

EDR. Além disso, não foi realizado nenhum tipo de estudo sobre a dispersão do ar na 

região. 
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Outra limitação está na adaptação da metodologia de Lvovsky (2000) à base de dados 

utilizada. Lvovsky propõe uma função dose-resposta (ΔSi = bij * ΔCj * P) que estima o 

numero de internações para o período de 12 meses, a partir da média anual da variação 

de MP10. Como a queima da cana ocorre apenas no período da safra (9 meses), 

considerou-se apenas 75% do resultado encontrado. Além disso, a média anual na 

variação de MP10 foi calculada de forma aritmética simples, a partir das médias 

mensais, excluindo-se os dois resultados extremos. O cálculo dos dias perdidos utiliza a 

mesma função, porém com um parâmetro b diferente. Dessa forma, foi aplicado o 

mesmo procedimento descrito acima. 

 

Também não foram considerados os custos relativos à geração de energia com a palha, 

pois como ainda não há uma prática estabelecida e disseminada, não dados disponíveis.  

No mínimo seria necessário imputar os custos de transporte da palha e da ponta do 

canavial às usinas. Além disto, é provável que a baixa densidade da palha leve a 

necessidade de compactá-la para reduzir o número de viagens. Deste modo, o custo de 

oportunidade pela geração de energia foi calculado pela receita bruta e não pelo lucro 

líquido, o que torna este resultado superestimado. Se os custos de produção fossem 

contabilizados, a estimativa de receita com a venda de energia à rede seria menor.  

 

Outra consideração importante se refere à conexão das usinas com as redes de 

transmissão de energia. No presente trabalho, considerou-se a possibilidade de 

exportação de toda a eletricidade convertida da palha. Entretanto, mesmo que todas 

tenham excedente de energia para ser exportado, apenas um percentual delas está 

conectado à rede, o que reduz consideravelmente o potencial de exportação de 

eletricidade e geração de receita.  

 

Por outro lado, vale mencionar também que não foram considerados os benefícios da 

geração de eletricidade para o país. Como se sabe, o período de colheita da cana, 

quando há disponibilidade de matéria prima para geração de energia, coincide com o 

período seco das Regiões Sudeste e Centro-Oeste, que concentra 70% da capacidade 

dos reservatórios brasileiros. Desta forma, a bioeletricidade sucroenergética se constitui 

em fonte de energia de grande relevância para complementar o parque gerador hídrico e 

aumentar segurança do sistema elétrico brasileiro.   
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Ainda que existam barreiras à exportação de energia elétrica derivada da biomassa, 

como alto custo de conexão ao SIN e de aquisição de caldeiras de alta pressão, esta já é 

uma prática recorrente do setor. Atualmente a exportação da energia excedente do 

bagaço é atrativa às usinas, sobretudo às novas. Assim, dada a energia potencial da 

palha, o retorno financeiro e a complementaridade na geração de eletricidade, parece 

interessante queimá-la junto ao bagaço para aumentar o excedente energético.  

 

Além disto, ao longo do período de safra, muita fuligem derivada das queimadas se 

deposita nas áreas urbanas o que eleva o consumo de água e produtos para a limpeza de 

ruas, calçadas, quintais e etc. Assim, justamente neste período, que concentra os 

menores índices pluviométricos, o aumento do consumo de água chega a duplicar 

afetando o abastecimento hídrico das regiões canavieiras (LANGOWSKI, 2007). Ou 

seja, os gastos pelo aumento no consumo de água, por produtos de limpeza e por 

possíveis desabastecimentos também não foram considerados.  

 

Outro ponto a ser destacado é a escolha do MP10 como parâmetro para justificar os 

problemas respiratórios que culminam com as internações e dias perdidos. Apesar de ser 

o poluente mais importante, existem outros poluentes (como monóxido de carbono, 

óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e metano) que causam danos à saúde das 

populações diretamente envolvidas.  

 

Finalmente, ainda que algumas limitações tenham superestimado o custo ambiental da 

queima da cana, outras contribuíram para gerar resultados subestimados. Não significa, 

entretanto, que elas se anulam, apenas que é preciso aprofundar ainda mais a análise dos 

parâmetros utilizados nos cálculos. 

 

O objetivo principal deste trabalho não está em estimar de forma precisa a relação entre 

a queima da cana e o impacto sobre o número de internações, ou o desperdício de 

energia. Mas desenvolver uma proposta metodológica respaldada por metodologias 

consagradas para estimar uma aproximação dos custos ambientais da queima da cana-

de-açúcar e sinalizar os benefícios econômicos e ambientais da substituição da colheita 

manual pela mecanizada.  
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Como descrito, essa substituição evitaria uma série de impactos ambientais com 

benefícios para toda a sociedade. Por outro lado, acarretaria em algumas consequências 

negativas para as usinas, assim como sobre a demanda por mão de obra na agricultura 

canavieira. Tais impactos econômicos e sociais são temas de diversos estudos, porém 

não foram tratados na presente dissertação. 

 

Também não foi feita neste trabalho uma comparação financeira entre o custo da 

queima e o custo de não queimar a plantação de cana. Ou seja, a comparação de custo, 

num horizonte de tempo estabelecido, entre a colheita manual e a mecanizada. Se a 

análise financeira aponta que, além de representar 25% do lucro líquido da usina, a 

queima da cana tem um custo maior que a colheita mecanizada (com investimento na 

colheitadeira, mão de obra e combustível necessários), fica ainda mais evidente do 

ponto de vista econômico e ambiental que a substituição da colheita com queima pela 

sem queima vale a pena. Seria, desta forma, o último argumento a corroborar o fim das 

queimadas.    
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Conclusão 
 

O desenvolvimento econômico da sociedade moderna tem acelerado a transformação e 

utilização social dos recursos materiais e energéticos e, consequentemente, produzido 

impactos ambientais que refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas. Diante 

desta trajetória, tem crescido a percepção e a preocupação sobre a deterioração 

antrópica dos bens e serviços ambientais e seus impactos sobre bem-estar da sociedade. 

 

Como consequência, o aumento da consciência sobre as interações entre economia e 

ecologia propiciou uma nova reflexão sobre a relação do homem com a natureza e deu 

origem a um novo objeto de estudo das ciências econômicas: a Economia do Meio 

Ambiente. Este novo campo, descrito no capítulo 1, foi criado com o intuito de estudar 

mais profundamente as relações entre o processo produtivo (sistema econômico) e os 

ecossistemas. 

 

Deste novo campo, surge a valoração ambiental com o objetivo de imputar um valor 

monetário aos recursos naturais e, consequentemente, à degradação do meio ambiente. 

Atualmente, a valoração tem sido utilizada para avaliar políticas ambientais (como leis, 

multas, taxas, compensações, análises de custo-efetividade, entre outras) e reduzir os 

impactos sobre o meio ambiente e/ou estipular indenizações aos agentes externos 

afetados.  

 

O etanol da cana-de-açúcar, apesar de ser um biocombustível – renovável e limpo na 

comparação com os combustíveis fósseis tradicionais –, gera vários impactos 

ambientais ao longo de seu ciclo de vida. Assim, pessoas externas à sua produção são 

afetadas diretamente pela poluição e deterioração do ambiente em que vivem.  

 

O ciclo de vida do etanol, descrito no capítulo 2, é composto por quatro fases: a cultura 

da cana-de-açúcar, onde há preparo do solo, plantio, colheita (mecanizada ou manual, 

com queima da cana) e transporte da cana até a usina; o processamento industrial, 

quando a cana é esmagada e transformada em etanol anidro e hidratado; distribuição do 

biocombustível aos centros de venda varejistas; e queima do etanol nos motores de 

combustão.  
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Ao longo destas fases, distintas formas de energia e de produtos são transformadas, 

produzidas, transportadas e consumidas, e resíduos são gerados, provocando impactos 

ambientais locais e globais. Os principais são: a poluição atmosférica local derivada da 

queima da cana, do bagaço e do etanol combustível, que juntos emitem material 

particulado, monóxido de carbono (CO), metano (CH4), óxidos de nitrogênio (NOx) e 

aldeídos; aquecimento global derivado das emissões de gases de efeito estufa; perda de 

biodiversidade, geração de resíduos orgânicos, degradação do solo; contaminação e uso 

dos recursos hídricos; extensão da cultura de cana sobre áreas de preservação 

permanentes e reserva legal; uso de defensivos agrícolas e fertilizantes; destruição de 

ecossistemas. Todos estes impactos foram descritos detalhadamente no capítulo 3, que 

mostra ainda a evolução da legislação ambiental pertinente à produção do etanol. 

 

Há que se destacar, porém, a tendência de diminuição dos impactos negativos, como a 

redução de emissões de gases de efeito estufa, a recuperação de solos agrícolas e a 

reciclagem do vinhoto para fertirrigação. Também vale a pena salientar que a cana-de-

açúcar no Brasil praticamente não é irrigada, diminuindo os problemas ambientais com 

a qualidade de água decorrentes da irrigação (arraste de nutrientes e defensivos, erosão). 

Outro ponto importante é elaboração de políticas como o Zoneamento Agroecológico da 

cana-de-açúicar para incentivar a produção em áreas aptas para o plantio e restringir a 

produção em áreas que possam por em risco a conservação da biodiversidade e dos 

recursos hídricos. 

 

O Protocolo Agroambiental que estabelece limitações à queima da cana é outro exemplo 

claro de política que torna o processo de produção do etanol mais sustentável do ponto 

de vista ambiental. Entretanto, as restrições impostas e a necessidade de substituir a 

colheita manual pela mecanizada trazem novos custos. Em outras palavras, o respeito à 

legislação ambiental exige grandes investimentos do setor produtivo.  

 

Porém, o desrespeito às normas ambientais pode acarretar em multas e prejuízos às 

empresas, não apenas ao setor financeiro, mas também à imagem corporativa. A 

colheita com a queima prévia do canavial também pode onerar o setor, caso as 

externalidades negativas sejam devidamente contabilizadas e integradas aos passivos 

ambientais das usinas responsáveis pelas queimadas.  
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Como foi visto no presente trabalho, existem diversas externalidades relativas ao ciclo 

de vida do etanol, assim como distintas metodologias de valoração ambiental. A 

proposta de valoração de apenas uma delas – da queima da palha da cana – mostra a 

complexidade e a dificuldade em se imputar de forma correta os custos ambientais aos 

respectivos responsáveis.    

 

Assim, o objetivo específico do estudo foi escolher uma dentre as várias externalidades 

do ciclo de vida do etanol apresentadas no capítulo 3 e verificar qual o impacto que as 

queimadas nos canaviais têm sobre bem-estar da população do município de Ribeirão 

Preto, no ano de 2005, em valores monetários.  

 

A principal dificuldade para a realização da proposta de valoração foi encontrar bases 

de dados confiáveis que fizessem uma relação direta entre a queima da cana-de-açúcar e 

a variação na concentração de material particulado 10 (MP10) da região. A base 

utilizada, construída por De Paula (2008), sofreu algumas alterações e adaptações 

importantes para ser aproveitada.  

 

Os custos relativos à geração de energia com a palha, por exemplo, não foram 

considerados. Deste modo, o custo de oportunidade pela geração de energia foi 

calculado pela receita bruta e não pelo lucro líquido, o que torna este resultado 

superestimado. Outra consideração importante se refere à conexão das usinas com as 

redes de transmissão de energia. No presente trabalho, considerou-se a possibilidade de 

exportação de toda a eletricidade convertida da palha.   

 

Por outro lado, não foram considerados os benefícios da geração de eletricidade para o 

País. Como se sabe, o período de colheita da cana, quando há disponibilidade de matéria 

prima para geração de energia, coincide com o período seco das Regiões Sudeste e 

Centro-Oeste, que concentra 70% da capacidade dos reservatórios brasileiros. Além 

disto, também não foram considerados os custo com produtos de limpeza e uso de água 

para lavagem da fuligem derivada das queimadas que se deposita nas áreas  urbanas. 

Outro ponto a ser destacado é que apenas o MP10 foi escolhido como parâmetro para 

justificar os problemas respiratórios que culminam com internações e dias perdidos.  
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Como é possível observar, ainda que algumas limitações descritas tenham 

superestimado o custo ambiental da queima da cana, outras contribuíram para gerar 

resultados subestimados. Não significa, entretanto, que elas se anulam e que o resultado 

encontrado está correto, apenas que é preciso aprofundar ainda mais a metodologia e a 

análise dos parâmetros utilizados nos cálculos. 

 

Entretanto, como dito anteriormente, o objetivo principal deste trabalho não está em 

estimar de forma precisa a relação entre a queima da cana e o impacto sobre o número 

de internações, ou o desperdício de energia. Mas desenvolver uma proposta 

metodológica respaldada por metodologias consagradas para estimar uma aproximação 

dos custos ambientais da queima da cana-de-açúcar. Para tanto, foram empregados  

métodos da produtividade marginal e do custo de oportunidade, ambos classificados 

como métodos indiretos de valoração econômica.  

 

O custo total foi calculado com base nos gastos efetivos das internações hospitalares na 

rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e na produção sacrificada por pessoas 

em idade ativa que deixam de ir a seus trabalhos. Em ambos os casos, foi considerado o 

efeito das queimadas – em termos de concentração de MP 10 no ar – sobre a saúde da 

população. Posteriormente foram incorporados o custo de oportunidade pelo uso da 

palha como combustível em caldeiras e o custo de oportunidade pelas emissões evitadas 

de CO2eq.  

 

O custo estimado relativo às internações do SUS ficou em R$ 68.783,86. Estes recursos, 

gastos pelo estado para tratamento em hospitais do SUS de pessoas atingidas pelos 

efeitos adversos da queimada, poderia ter outro destino, como investimentos em saúde e 

educação. Entretanto os valores mais significativos se referem à produção sacrificada, 

associada à redução dos dias de trabalho perdidos, da ordem de R$ R$ 4.535.673,13 e 

do custo de oportunidade pela energia da palha desperdiçada. Caso fosse queimada na 

caldeira junto com o bagaço, poderia gerar R$ 6.178.935,49. Finalmente, o custo de 

emissões de CO2eq evitadas foi estimado em R$ 1.300.508,32.  

 

Após a realização dos cálculos, chegou-se à conclusão que a redução da poluição 

permitiria que se evitassem custos relacionados, principalmente, à saúde e à energia 

desperdiçada. As estimativas da presente dissertação indicam que a eliminação das 
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queimadas em Ribeirão Preto proporcionaria redução desses custos em 

aproximadamente R$ 12 milhões em 2005. Considerando-se as 2.366.912 toneladas de 

cana queimada, a produtividade de 72,44 t/ha e a população de 542.934, chega-se aos 

custos de R$ 5,11 por tonelada, R$ 369,82 por hectare e R$ 22,26 per capita. 

Comparativamente, o custo de R$ 369,82/ha equivaleria a: 19% do custo de um hectare 

de cana (72,44 toneladas de cana); 6% da receita bruta/ha e 25% do lucro líquido/ha 

pela venda do etanol.  

  

Desta forma, foi possível perceber a importância do custo relativo da queima da cana e 

corroborar a primeira hipótese do estudo. Caso esses custos fossem internalizados, 

teriam um impacto significativo sobre a lucratividade de uma usina de etanol. Não 

significa, porém, que o setor deva internalizar todos esses custos. A ideia de estimar os 

custos ambientais da queima da cana é mostrar que políticas de restrição à queima da 

palha para colheita tem amparo econômico e ambiental. Ou seja, além da questão 

ambiental, existe uma racionalidade econômica na legislação que exige o fim das 

queimadas para colheita, como pressupõe a segunda hipótese do trabalho. Neste caso, a 

obrigatoriedade da substituição da colheita com queima pela mecanizada teria respaldo 

nos resultados obtidos com a valoração ambiental.  

 

Os resultados apresentados (absolutos e relativos) dão uma boa noção do tamanho do 

problema e dos possíveis desdobramentos da metodologia para outros impactos como, 

por exemplo, os oriundos do vinhoto, um dos resíduos com maior potencial poluente de 

todo o ciclo, e cuja destinação final ainda não está resolvida pelo setor. Neste caso, a 

elucidação dos custos externos do vinhoto poderia subsidiar e corroborar a criação de 

políticas ambientais para redução do volume produzido deste resíduo. Ou mesmo 

soluções mais criativas como o incentivo (ou a obrigatoriedade) para realização da 

biodigestão de um percentual do resíduo.  

 

O vinhoto é apenas um dos resíduos da fase de produção industrial. Valorados os 

diferentes tipos de impactos ambientais, seria possível fazer uma aproximação dos 

custos ambientais do etanol para cada uma das fases: produção agrícola e industrial, 

distribuição e queima, de modo que estes custos fossem repartidos de acordo com os 

agentes responsáveis. Como exemplo, poderia ser aplicado um imposto sobre o 
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consumo do biocombustível nos postos de varejo para internalização dos custos da 

queima do etanol nos motores de combustão.  

 

Além disto, o etanol foi o combustível escolhido pela recente relevância que assumiu 

nos últimos anos. Mas a valoração ambiental para internalização dos custos internos 

deve ser feita para todos os tipos de energia, como, por exemplo, os derivados de 

petróleo e a nuclear, que têm um potencial degradante maior que o etanol. O 

derramamento de petróleo no Golfo do México em 2010 e o acidente na Usina Nuclear 

de Fukushima em 2011 ilustram o dano potencial destas fontes de energia.  

 

Outro exemplo está na definição do preço do mega watt hora para o leilão de fontes 

alternativas. Quando a Empresa de Pesquisa Energética define o preço do leilão, não 

leva em conta as externalidades existentes ao longo do processo de geração de energia. 

Ou seja, a valoração destas externalidades poderia contribuir para que, pelo menos, 

parte dos custos econômicos e ambientais deste processo fosse internalizada no preço 

final do mega watt hora. Isto não significa aumentar o preço e, consequentemente, a 

remuneração do produtor de energia. A ideia é que o aumento do preço seja repassado à 

sociedade para compensá-la pelos danos ambientais sofridos. 

 

Fica claro, então, que a valoração dos impactos ambientais do ciclo de vida do etanol – 

da queima da cana, do vinhoto ou de qualquer outro resíduo – pode contribuir para a 

elaboração de políticas públicas que mitiguem, reduzam, eliminem ou obriguem o 

agente poluidor a compensar os danos ambientais, como sustenta a segunda hipótese do 

trabalho. O Estado de São Paulo, além de estar na vanguarda da gestão ambiental do 

país, já tem data para eliminar as queimadas. Entretanto, outros estados, principalmente 

no Nordeste, ainda estão longe de avançar neste sentido.  

 

A identificação dos custos ambientais do etanol, assim como políticas para eliminá-los 

ou mitigá-los, é uma forma de inserir a variável ambiental no planejamento energético 

brasileiro e muito útil para o processo de tomada de decisão, necessária em várias 

análises, como a de custo-benefício, planos e programas. Ou seja, trata-se de um 

importante instrumento de gestão ambiental que pode tornar ainda mais sustentável a 

participação das fontes renováveis na matriz energética nacional.  
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Ainda que exista uma grande controvérsia do ponto de vista ético sobre valorar 

economicamente o meio ambiente – sobre imputar um valor monetário a um bem ou 

serviço ambiental –, parece oportuno apontar as virtudes deste instrumento. A valoração 

não tem por objetivo transformar um bem ambiental num produto de mercado, mas 

reduzir o processo de degradação dos recursos naturais por meio da atribuição de um 

valor econômico. Ou seja, a valoração não é um fim, mas um meio para diminuir a 

pressão sobre o meio ambiente.   

 

Mesmo que o valor econômico seja absolutamente distinto do valor intrínseco (valor de 

existência), pode servir de parâmetro para refletir o nível de escassez dos recursos. 

Como se sabe, o fato de grande parte dos recursos ambientais ser de natureza pública, 

de livre acesso às pessoas e sem preço definido no mercado, leva a um uso abusivo, 

inconsciente e descontrolado. 

 

Finalmente, a produção e uso da energia e suas consequências ambientais negativas 

levam ao mundo a necessidade de se discutir, no âmbito local e global, a eficiência 

energética e o uso de energias renováveis. No Brasil, a utilização do etanol carburante 

voltou à cena em 2003 como estratégia de política energética e ambiental. Além de 

reduzir a dependência à gasolina, contribui para diminuição das emissões atmosféricas.    

 

Ainda que os biocombustíveis não sejam a solução para os problemas ambientais, 

apresentam grandes vantagens em relação aos combustíveis fósseis. Mesmo num 

horizonte onde carros elétricos, transporte coletivo, novas tecnologias e biocombustíveis 

de terceira e quarta geração tenham maior relevância e sejam ainda mais viáveis 

ecologicamente, os biocombustíveis se configuram atualmente como a opção de energia 

mais sustentável para os veículos com motores de combustão interna. Podem fazer com 

certa elegância o papel de transição para uma sociedade menos intensiva em carbono. 
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