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"O USO DA CANA DE AÇÚCAR COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA 
NO BRASIL: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA-SP" 
    
 

Introdução 
 
 
Nos últimos anos, a crescente dependência de energia, fez com que o Homem 

buscasse fontes energéticas capazes de atender as necessidades humanas e que ao mesmo 
tempo, pudessem ser obtidas facilmente sem causar danos ao ambiente. 

A procura por uma matriz energética limpa que possa servir como substituta ao uso 
do petróleo é um desafio travado por muitas nações. No entanto, o Homem não encontrou 
ainda a fonte energética adequada que além de suprir todas as suas necessidades, não 
engendre grandes impactos ao ambiente. Essa incansável busca resultou em diversos 
combustíveis alternativos, os quais não solucionam tal equação, mas, amenizam os 
problemas do emprego em massa dos combustíveis fósseis, como é o caso do álcool 
oriundo da cana-de-açúcar, que recentemente tornou-se alvo de uma grande discussão nos 
Estados Unidos e em diversos países europeus acerca da possibilidade de sua produção em 
larga escala principalmente no Brasil. Segundo VOLPATO (2007), os principais fatores 
que estimulam o interesse de diversos países pela produção de etanol e consequentemente 
o aumento da demanda deste combustível no mercado internacional são: 

 
a) As consecutivas altas no preço do barril de petróleo no mercado internacional; 
b) O declínio das reservas mundiais de petróleo, um combustível não-renovável; 
c) A demanda crescente por petróleo, tanto nos países desenvolvidos, como nos 

países emergentes, como a China e a Índia, que estão alavancando seu desenvolvimento; 
d) Necessidade que as nações desenvolvidas têm em atender às prerrogativas do 

Protocolo de Kyoto, reduzindo em 5% as emissões de dióxido de carbono (CO2), gás 
resultante, principalmente, da queima de derivados de petróleo; 

e) Concentração dos poços de petróleo em países envolvidos com conflitos políticos 
e religiosos; 

  
  Atualmente, a cana-de-açúcar lidera a produção energética brasileira de biomassa e 

diante dos benefícios econômicos que pode trazer e da necessidade de se obter uma matriz 
energética mais limpa, é possível que se vislumbre um cenário de grande expansão em 
território nacional, colocando o país na liderança da produção de etanol no mundo, como 
mostra o gráfico 1: 

 
                       Gráfico 1 
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Contudo, observa-se nas discussões um amplo debate da viabilidade econômica de tal 
atividade, mas sem muita menção aos problemas que o Brasil poderá enfrentar com o 
recrudescimento da disseminação da monocultura açucareira pelo território nacional, como 
por exemplo, a destruição de biomas, alterações micro e macro-climáticas, o 
comprometimento da fertilidade do solo, entre muitos outros, sem mencionar a falta de 
infra-estrutura para sustentar a demanda produtiva desse setor, como a construção de novas 
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, além da adaptação da infra-estrutura já existente. 

Soma-se aos problemas assinalados anteriormente, a possível alta dos preços do 
etanol para os brasileiros, principalmente se esse produto se tornar uma commodity e 
também, a falta de uma discussão acerca do modo de produção açucareiro, que é marcado 
pela concentração nas mãos oligárquicas dos “coronéis”, os quais detêm poderes 
econômico e político, valendo-se de ambos para continuar sua exploração diante da 
sociedade brasileira, demonstrando o quão a nossa “herança” histórica opressora e 
aristocrata ainda reverbera nos dias atuais. 

 
 

O Programa Nacional do Álcool 
 
 
A crise açucareira e a energética, a partir de 1973, em conseqüência da elevação do 

preço do petróleo, levaram usineiros paulistas - através do Sindicato da Indústria de 
Fabricação do álcool no Estado de São Paulo (SIFAESP) e a Cooperativa Central dos 
Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (COPERSUCAR) – a proporem ao 
Governo Federal aumento da produção alcooleira para mistura carburante e aproveitar a 
capacidade ociosa instalada nas destilarias anexas¹. A ociosidade das destilarias anexas do 
álcool na safra 1973/74 era de 400 milhões de litros de álcool, correspondendo a 90% da 
capacidade ociosa das destilarias existentes no país (BRAY, 1983; p. 07). 

Nessa conjuntura, as pressões dos grupos usineiros tradicionais – juntamente com os 
interesses dos fabricantes de equipamentos industriais do ramo, e reforçados pela 
integração da indústria automobilística, levaram o Governo Federal a fundar o Programa 
Nacional do Álcool (PNA), em 14 de novembro de 1975, através do Decreto Lei n° 
76.593. 

O Proálcool, como ficou conhecido, era administrado pelo Ministério da Indústria e 
Comércio através da CENAL – Comissão Executiva Nacional do Álcool. O seu objetivo 
era aumentar a produção de safras agro-energéticas e a capacidade industrial de 
transformação, visando a obtenção de álcool para a substituição da gasolina, assim como 
incrementar o uso no setor químico, além de resolver o problema dos usineiros e dos 
fabricantes de equipamentos industriais do ramo, gerando empregos no campo e  contendo, 
dessa maneira, o êxodo rural. RAMOS (1983; p. 232) afirma que “um plano de 
implicações tão importante para a economia brasileira acabou sendo para atender 
especialmente os interesses dos grandes produtores do subsetor (...) (usineiros e produtores 
de equipamentos ‘tradicionais’) e, por isso mesmo, enquanto não fossem equacionados os 
problemas decorrentes dos interesses de outros setores envolvidos (exemplo da indústria 
automobilística, que demorou muito para se integrar) aquele plano não se firmaria 
efetivamente”.  

O Proálcool pode ser dividido em três fases: a primeira entre os anos de 1975 e 1979, 
abarcando o início do Programa até o chamado “segundo choque do petróleo”, destacando 
a sua implementação como solução para crise do açúcar no mercado mundial e como um 
programa de alternativa energética; a segunda entre os anos de 1980 e 1985, quando a meta 
estabelecida pelo Proálcool foi a de atingir uma produção de 10,7 bilhões de litros de 
álcool, o equivalente a 170 mil barris de petróleo-dia. Nesta fase o Proálcool assumiu a 
postura de um programa que ia além de uma mera alternativa energética, isto é, 
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caracterizava-se como um plano que visava principalmente a substituição da gasolina; e 
finalmente a terceira fase, que se inicia a partir de 1986, quando o governo federal 
suspendeu os financiamentos e subsídios para as novas destilarias do Proálcool e as 
empresas passaram a operar  de acordo com as condições existentes. O Proálcool 
continuou como um programa de alternativa energética e de substituição a gasolina, mas 
com perspectivas pouco definidas, apresentando problemas institucionais, até quando 
completou vinte anos de existência, nos fins de 1995. (BRAY, 2000).  

 
 

A primeira fase do Proálcool (1975-1979) 
 
 
Segundo BRAY (1983; p. 09), foi a partir de 1976 que o álcool anidro carburante 

deixou de ser apenas um subproduto do açúcar, passando a ocorrer intensificação de sua 
fabricação diretamente da cana-de-açúcar. Nesta fase inicial do PNA (Plano Nacional do 
Álcool), o estado de São Paulo recebeu em torno de 30% do total dos financiamentos 
destinados aos demais estados do país, como também as destilarias anexas às usinas 
tradicionais do açúcar e álcool, receberam mais investimentos do que as novas destilarias 
autônomas. Esse fato pode ser explicado através da infra-estrutura existente nas 
tradicionais usinas paulistas na fabricação do álcool e quanto ao problema da crise que 
atingiu o subsetor.  

Sobre os investimentos realizados nesta fase do Proálcool, BRAY 2000 (p. 57), 
afirma que o principal instrumento utilizado pelo governo brasileiro para incitar o 
desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar e da sua capacidade industrial de 
transformação em álcool, a partir de 1975, foi o crédito subsidiado concedido aos projetos 
aprovados pela CENAL: 

 
“As condições de financiamento do Proálcool 

durante 1975/79 eram as seguintes: a) para fins 
agrícolas, 100% de financiamento a taxas de 13/15% 
(dependendo do tamanho do empréstimo) e reembolso 
de um (capital circulante) a doze anos (investimentos 
fixos); b) para fins industriais (destilarias), 80/90% de 
financiamento (dependendo da região), 15/17% de 
juros e 3/12 anos para pagamento”. 

 
 

Durante a primeira fase do Proálcool a estimativa era atingir a produção nacional de 
3 bilhões de litros/álcool; na segunda fase (1980/85) a meta estipulada foi para 10,7 bilhões 
de litros/álcool, o equivalente a 170 mil barris de petróleo/dia. 

  
 

A segunda fase do Proálcool (1980-1985) 
 

 
Com o segundo choque do petróleo em 1979, o preço do barril passou de US$ 12 

para US$ 18. A partir desse contexto, a CENAL traçou o objetivo de quadruplicar a 
produção de álcool até 1985, estabelecendo, a segunda fase, do PNA. 

Para que se atingisse as metas estipuladas para esta fase do Programa (que se 
consolidou com a alta do preço do petróleo como fonte alternativa de energia), houve a 
necessidade de se continuar com o crédito subsidiado. Sobre esse assunto, MELLO & 
FONSECA (1982, p.14) salientam: 
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“Os financiamentos cobriam até 80% do 

investimento e até 90% para destilarias envolvendo 
outras matérias primas (mandioca, sorgo sacarino, 
babaçu e etc.). Quanto à parte agrícola, os 
financiamentos podem atingir 100% do valor do 
orçamento, respeitados os limites de 80% e 60% do 
valor da produção esperada, respectivamente nas áreas 
SUDAM/SUDENE e outras regiões. Os encargos 
financeiros nos investimentos industriais eram fixados 
em duas partes: primeiro, 40% da variação das ORTN – 
fixada 50% para 1980 e segundo uma taxa de juros de 
2,6% que depende da região, da matéria prima utilizada 
e do tipo de destilaria (anexa ou autônoma)”. 

 
 

O Proálcool a partir de 1986 
 
 
A terceira fase do Proálcool iniciou-se a partir de 1986, sendo caracterizada pelo 

corte dos financiamentos e subsídios para a instalação e ampliação de novas destilarias em 
virtude das críticas que o PNA sofreu por parte dos diversos segmentos da sociedade. 
Dessa forma, todas as destilarias que estavam em operação, assim como as que passaram a 
operar a partir do ano de 1986, tiveram que se adaptar às novas condições do mercado 
alcooleiro e também às novas políticas do setor traçadas pelo governo da Nova República. 
Nesta fase, o Proálcool continuou como um importante programa energético alternativo, 
mas com um perfil pouco definido e uma estagnação na produção alcooleira nacional, até a 
safra do ano de 1993-94, apresentando um paulatino crescimento nas safras seguintes em 
relação a safra 1985-86.  

Apesar do pequeno crescimento da produção do álcool entre os anos de 1985-1999, o 
volume de açúcar exportado pelo Brasil no mesmo período cresceu consideravelmente, 
passando de 3.402.191 toneladas em 1994, para 9.364.247 toneladas em 1998, segundo o 
então Ministério da Indústria, Comércio e Turismo.  

No entanto, concomitantemente a este processo de estagnação da produção 
alcooleira, também ocorreu a desativação contínua do IAA e esvaziamento contínuo do 
principal órgão de pesquisa canavieira do Brasil, o PLANALSUCAR (Programa nacional 
de Melhoramento da cana-de-açúcar), até sua extinção em 1990. Entre os principais fatores 
para a extinção do IAA, destaca-se a saída do Estado do mercado mundial de açúcar, 
permitindo que as próprias usinas ou grupos de usinas passassem a exportar diretamente. 
Como a região Centro-Sul e principalmente o Estado de São Paulo sempre apresentaram 
custos de produção baixos em relação aos custos nacionais, passou a ter vantagens na 
exportação do açúcar, isto em detrimento da produção do álcool. As exportações somente 
cresceram após a extinção definitiva do IAA em 1990, superando as exportações da Região 
Norte-Nordeste já na safra 1993-94. 

Mesmo com o estacionamento da produção alcooleira devido aos incentivos da 
produção de açúcar, é possível observar que os novos estados produtores do Centro-Oeste, 
os quais já apresentavam um crescimento da produção do álcool em relação ao total 
nacional na segunda fase do Proálcool, continuaram o seu ritmo anterior na fase atual. 

De acordo com BRAY (2000), apesar do pequeno crescimento da produção da 
Região Centro-Sul na safra 1994-95 em relação à safra 1987-88, o marco do Proálcool 
pode ser considerado o ano de 1985, uma vez que neste ano foi registrado o maior 
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percentual de vendas de veículos a álcool, com 92,7% do total de veículos produzidos e 
comercializados no mercado interno. 

Apesar de extinto oficialmente no início da década de 1990 pelo então presidente 
Fernando Collor, o Proálcool deixou como legado pesquisas para melhoramento genético 
da cana-de-açúcar, técnicas agrícolas para o manejo da cana, além da tecnologia dos 
motores a álcool, a qual auxiliou no desenvolvimento dos motores flexfluel que passaram a 
ser comercializados em 2003.  

 
 

O desenvolvimento do setor sucroalcooleiro em Piracicaba – SP 
 
 
Durante o século XIX, período que abrange a abolição da escravatura e a euforia 

vivida nos tempos do café, o governo brasileiro incentivou a vinda de europeus para suprir 
a mão-de-obra necessária às fazendas de café no interior paulista. Os imigrantes, de 
maioria italiana, adquiriram terra e grande parte optou pela produção de aguardente a partir 
da cana. Inúmeros engenhos se concentraram nas regiões de Campinas, Itu, Moji-Guaçu e 
Piracicaba. Mais ao norte do estado, nas vizinhanças de Ribeirão Preto, novos engenhos 
também se formaram.  

Na virada do século, com terras menos adequadas ao café, Piracicaba, cuja região 
possuía três dos maiores Engenhos Centrais do estado e usinas de porte, rapidamente se 
tornou o maior centro produtor de açúcar de São Paulo. A partir da década de 1910, 
impulsionados pelo crescimento da economia paulista, os engenhos de aguardente foram 
rapidamente se transformando em usinas de açúcar, dando origem aos grupos produtores 
mais tradicionais do estado na atualidade.  

A agricultura propiciou o desenvolvimento da região de Piracicaba nos primórdios de 
sua história. O clima ameno, a topografia suave, a água abundante e a riqueza dos solos 
definiram a sua vocação agrícola. Apesar de existir muitas propriedades dedicadas à 
policultura e à agropecuária, a cana e o café determinam o crescimento econômico do 
lugar. 

A produção paulista não parou de crescer, estimulada pelo incremento das 
exportações e pelo nascimento de um mercado consumidor interno sempre crescente. 
Surgiram os primeiros engenhos centrais, grandes unidades destinadas à moagem de cana. 
Inicialmente financiados pelo capital inglês e recebendo garantias do governo, 
constituíram-se os embriões das modernas usinas. 

Esta situação perdurou até o século XIX, quando o açúcar, após um breve período de 
prosperidade entrou em crise, pois seu preço deixara de ser competitivo no mercado 
internacional. Os agricultores paulistas começaram, então, a plantar café. Porém quando 
essa cultura entrou em crise no ano de 1929 acompanhando o cenário de estagnação 
econômica mundial, a cana-de-açúcar se firmou definitivamente como a principal cultura 
na região de Piracicaba. 

Durante a década de 1970, a economia da região canavieira de Piracicaba cresceu 
consideravelmente, impulsionando a indústria de bens de produção. Uma grande parte das 
usinas de Piracicaba e região instalaram, ampliaram e modernizaram suas destilarias 
anexas através de projetos em parte financiados pelo Proálcool, produzindo assim um 
produto alternativo a gasolina. 

De acordo com NEGRI (1996), o Proálcool a partir de 1975 contribuiu para a 
indústria do interior de São Paulo em pelo menos dois aspectos:    

   
 “O Primeiro, porque a indústria brasileira de 

equipamentos para o parque sucroalcooleiro tinha 
condições de atender a toda demanda nacional sem 
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precisar recorrer às importações e, mais do que isso, 
localiza-se no interior de São Paulo, mais precisamente, 
nas regiões açucareiras de Piracicaba e Ribeirão Preto; 
e o segundo porque a dinâmica da agricultura paulista 
respondeu mais prontamente que a dos demais estados 
ao Programa Nacional do Álcool”. 

 
Atualmente, Piracicaba é o sexto maior produtor de cana do Brasil (Tabela 1), 

adotando o sistema de agroindústria com altas taxas de mecanização e produtividade:  
 
 
Tabela 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A viabilidade ambiental da atual produção de biocombustíveis 
 
 
Nos últimos anos, os biocombustíveis têm se tornado pauta em muitas discussões 

acerca dos problemas climáticos que vêm ocorrendo no mundo, sendo diversas vezes 
apontados como a melhor alternativa frente ao uso de combustíveis fósseis. Atualmente, a 
matriz energética mundial (fonte primária) é composta por petróleo (34,3%), carvão 
mineral (25,1%), gás natural (20,9%), energias renováveis (10,6%), nuclear (6,5%), 
hidráulica (2,2%) e outras (0,4%) (IEA, 2007).  Apenas 10 dos países mais ricos 
consomem cerca de 80% da energia produzida no mundo, e entre estes, os Estados Unidos 
são responsáveis por aproximadamente 25% da poluição atmosférica. 

 A aceleração do aquecimento global é um fato que coloca em risco a vida do planeta. 
Porém, é preciso desmistificar a principal solução apontada atualmente, difundida através 
da propaganda sobre os supostos benefícios dos biocombustíveis. O conceito de energia 
"renovável" deve ser discutido a partir de uma visão mais ampla que considere os efeitos 
negativos destas fontes.  

A propaganda do "combustível verde" ou "energia limpa" tem sido amplamente 
difundida no Brasil. Contudo, a idéia de que os biocombustíveis são ambientalmente 
viáveis, vem sendo rebatida por novos estudos, como por exemplo, o realizado pelo Centro 
para Agricultura e desenvolvimento Rural da Universidade Estadual de Iowa, nos Estados 
Unidos (SEARCHINGER, 2008).  

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2007 
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Este estudo afirma que os biocombustíveis têm sido considerados erroneamente 
como “neutros em carbono”, como se não contribuíssem para o efeito estufa na atmosfera; 
quando são queimados, o dióxido de carbono que as plantas absorvem quando se 
desenvolvem nos campos é devolvido à atmosfera. Ignoram-se assim os custos das 
emissões de CO2 e de energia de fertilizantes e pesticidas utilizados nas colheitas, dos 
utensílios agrícolas, do processamento e refinamento, do transporte e da infra-estrutura 
para distribuição (PINTO, 2007). Para os pesquisadores da Universidade Iowa, os custos 
extras de energia e das emissões de carbono são ainda maiores quando os biocombustíveis 
são produzidos em um país e exportados para outro.  

Sobre a produção de etanol, SEARCHINGER (2008), explicam que não foi levada 
em consideração a enorme liberação de carbono do solo orgânico provocada pela cultura 
intensiva de cana-de-açúcar que substitui florestas e terras de pastagem que, se fossem 
regeneradas, pouparia mais de sete toneladas de dióxido de carbono por hectare por ano do 
que o bioetanol poupa. Além disso, cada litro de etanol produzido consome cerca de quatro 
litros de água, o que representa um risco de maior escassez de fontes naturais e aqüíferos.  
Estes problemas ocorrem não só com a produção de etanol, mas sim na produção de 
biocombustíveis em geral. No caso da soja, as estimativas mais otimistas indicam que o 
saldo de energia renovável produzido para cada unidade de energia fóssil gasto no cultivo é 
de menos de duas unidades. Isso se deve ao alto consumo de petróleo utilizado em 
fertilizantes e em máquinas agrícolas. Além disso, a expansão da soja tem causado enorme 
devastação das florestas e do cerrado no Brasil (PINTO, 2007). 

Os países europeus e os Estados Unidos vêm estabelecendo metas para o aumento do 
uso de biocombustíveis, porém esses países não possuem condições propícias (terras 
agricultáveis, clima favorável, mão-de-obra, entre outros) para a ampliação das áreas 
agrícolas de culturas como a cana, milho e soja.  

Segundo o mesmo autor, o papel do Brasil seria fornecer energia barata para países 
ricos, o que representa uma nova fase da colonização. As atuais políticas para o setor são 
sustentadas nos mesmos elementos que marcaram a colonização brasileira: apropriação de 
território, de bens naturais e de trabalho, o que representa maior concentração de terra, 
água, renda e poder.  

 A saída ambientalmente plausível seria deixar a produção dos biocombustíveis 
atuais, os chamados biocombustíveis de primeira geração e investir nos biocombustíveis 
de segunda geração, cuja tecnologia para produção em escala industrial caminha em 
passos largos. 

A principal diferença de uma tecnologia para outra está na origem da biomassa, que é 
a matéria-prima dos bicombustíveis. Enquanto que os de primeira geração são fabricados a 
partir de matérias vegetais produzidas pela agricultura (beterraba, trigo, milho, colza, 
girassol, cana-de-açúcar, soja, entre muitos outros), e não são realmente eficientes quanto à 
contenção da emissão de gases que recrudescem o efeito estufa (tabela 7), como já 
explicado anteriormente, além de entrarem em concorrência com culturas alimentícias 
(tabelas 8 e 9), os segundos serão produzidos a partir da celulose e de outras fibras vegetais 
presentes na madeira ou nas partes não comestíveis dos vegetais, o que resultaria em uma 
real “economia” de CO2, uma vez que poderiam ser utilizados para a produção desses 
combustíveis os vegetais que são hoje eliminados em culturas intermitentes, como a do 
feijão, soja, cana-de-açúcar (bagaço), entre outras.  
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Considerações Finais 
 
 
Este trabalho buscou criar um panorama acerca das áreas produtoras de cana voltadas 

à produção de etanol no Estado de São Paulo, desde a inauguração do Proálcool em 1975 
até os dias atuais, contextualizando o município de Piracicaba, trazendo dessa forma, 
elementos para futuras discussões acerca da atual produção de etanol, um tema tão 
controverso e repleto de variáveis.  

Percebe-se que desde o Proálcool, com o início dos investimentos maciços na 
produção de álcool hidratado (etanol) até os dias atuais, houve uma grande expansão das 
áreas cultivadas em todo o Estado de São Paulo, principalmente no município de 
Piracicaba e adjacências, além do desenvolvimento de técnicas de plantio, colheita e 
processamento da cana-de-açúcar, garantindo maior produtividade na geração de 
combustível. 

Contudo, observa-se que a atual plataforma de produção de biocombustíveis em geral 
– os biocombustíveis de primeira geração – não são de grande eficiência no combate a 
emissão de GEEs (Gases de Efeito Estufa), sendo necessário concentrar esforços para 
acelerar o desenvolvimento dos chamados biocombustíveis de segunda geração – que de 
fato ajudarão no combate à destruição do nosso planeta. 

Em suma, da mesma forma que as investigações de autores como SEARCHINGER, 
(2008) e Pinto (2007), este trabalho contribui para reflexões acerca da viabilidade 
ambiental da atual produção de biocombustíveis, sobretudo o etanol oriundo da cana-de-
açúcar, procurando garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a 
preservação das paisagens naturais. 
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¹  A partir do Proálcool surgiram as destilarias autônomas e  anexas. As destilarias anexas são as novas unidades industriais montadas junto à 
tradicionais de açúcar no país . As destilarias autônomas foram montadas pelos novos usineiros do Proálcool, independentes das usinas de 
açúcar existentes, sendo que a maioria desses novos grupos não possuía tradição no ramo açucareiro, com exceção dos pingueiros. Os 
pingueiros do Proálcool foram antigos produtores de aguardente que após o Programa passaram a produzir álcool, transformando os seus 
alambiques em destilarias autônomas de álcool. 
Nos anos 70, o setor sucroalcooleiro brasileiro caracterizou-se pela criação de destilarias anexas às usinas já existentes. A partir dos anos 80, 
houve implantação de grande número de destilarias autônomas, em regiões não tradicionais. A produção cresceu, e a região Centro-Sul tornou-
se a maior produtora do país, superando a região Nordeste, que se destacava como produtora de cana-de-açúcar desde o período de 
colonização do Brasil. 
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Apêndice 1 – Dados referentes ao setor sucroalcooleiro de Piracicaba 
 
Mapa 1 
 

 
Tabela 2 

Áreas cultivadas com cana-de-açúcar em Piracicaba – SP  
entre as safras de 2003-2004 e 2008-2009 

 

Safra 
Área antiga 
cultivada 

Área nova 
cultivada 

Área total 
para colheita 

Área de Cana 
em Reforma 

Área total 
cultivada 

2003/2004 - - 37475 2922 40397 
2004/2005 38815 979 39794 3146 42940 
2005/2006 40167 2354 42521 4456 46977 
2006/2007 43103 1073 44176 3645 47821 
2007/2008 44673 3714 48351 2416 50767 
2008/2009 46173 830 47003 4138 51141 

            Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/CANASAT  
                  Elaboração: Paulo Diego D’ Ovídio Silva 
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Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice 2 – Dados referentes ao setor sucroalcooleiro brasileiro 
 
 
 
 
Gráfico 3 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparação entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar 

em Piracicaba – SP entre as safras de 2003-2004 e 2008-2009 
 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/CANASAT 

Evolução da produção brasileira de cana-de-açúcar 

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2007) 
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Tabela 3 
 

 
 
 
Tabela 4 
 

 
 
 

Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mapa 2007 
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Tabela 5 
 

 
 
 
Tabela 6 
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Apêndice 3 – Dados referentes a eficiência de emissões de GEEs 
 
Tabela 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Tabela 8                                                                  Tabela 9           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paulo Diego D’ Ovídio Silva - Universidade Estadual Paulista - Unesp – campus de Rio Claro - pdds@uol.com.br 
  

Estados Unidos (Milho) 

Total destinado à produção de alimentos  

(em %) 

2005 86 

2010(1) 71 

2014(1) 64 

Total destinado à produção de etanol  

(em %) 

2005 14 

2010(1) 29 

2014(1) 36 

(1) Projeção Fontes: USDA, Unica e 
Agroconsult 

Brasil (Cana-de-açúcar) 

Total destinado à produção de alimentos  

(em %) 

2005 53 

2010(1) 41 

2014(1) 33 

Total destinado à produção de álcool  

(em %) 

2005 47 

2010(1) 59 

2014(1) 67 

(1) Projeção Fontes: USDA, Unica e Agroconsult 


