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Resumo 

Díaz, Marco Antonio Díaz; Gomes, Marcos Sebastião de Paula. Análise do 
ciclo de vida do etanol brasileiro visando à certificação ambiental. Rio 
de Janeiro, 2011. 115p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Em dezembro de 2008, o Parlamento Europeu aprovou um acordo para 

reduzir em 20% as emissões de GEE até 2020, sendo que os biocombustíveis irão 

responder por 10% dos combustíveis utilizados no setor de transportes. Assim, se 

o Brasil quiser se transformar em um fornecedor de etanol para aquela região, não 

basta produzir um combustível eficiente na redução das emissões de GEE. Para 

que seja aprovado para consumo no exterior, ele deverá passar por um processo de 

certificação. Esta dissertação tem como objetivo avaliar o consumo de energia, a 

produção de energia renovável e as emissões atmosféricas dos principais gases de 

efeito estufa (CH4, N2O e CO2) do etanol a partir da cana brasileira, levando em 

conta todas as entradas/saídas do ciclo de produção usando a metodologia da 

avaliação do ciclo de vida (ACV). O sistema analisado inclui o plantio de cana, o 

manejo da cultura, a colheita, as atividades na usina, e a distribuição do etanol. 

Leva-se em conta as condições impostas pelos aspectos ambientais, legais, 

regulatórios e de mercado que atuam como condicionantes para uma futura 

certificação do etanol brasileiro. Os resultados mostram que:  

(i) O plantio da cana apresenta maior potencial para o consumo de recursos 

não renováveis devido ao uso intensivo de óleo diesel e de agrotóxicos. 

(ii) A atividade de colheita gera a maior emissão de GEE devido à queima da 

palha da cana de açúcar. 

(iii) Também se mostrou que a expansão do cultivo da cana-de-açúcar e da 

produção de etanol não afeta diretamente a produção de alimentos e o 

desflorestamento amazônico. 

 

Palavras-chave 

Avaliação do ciclo de vida (ACV); Balanço energético; Certificação 

Ambiental; Etanol de cana-de-açúcar. 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Díaz, Marco Antonio Díaz; Gomes, Marcos Sebastião de Paula (Advisor). 
Life cycle assessment of the Brazilian sugarcane ethanol aiming its 
environmental certification. Rio de Janeiro, 2011. 115p. MSc. Dissertation 
- Departamento de Engenharia Mecânica, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. 

In December 2008, the European Parliament approved an agreement for 

20% reduction in GHG emissions by 2020 with the biofuels accounting for 10% 

of the fuels used in transport. Therefore, if Brazil wants to become an ethanol 

supplier for this region, it is not enough to produce an efficient fuel for reducing 

GHG emissions. In order to be approved for consumption abroad, it must go 

through a certification process. In this dissertation we develop a Life Cycle 

Assessment (LCA) for evaluating the energy consumption and the principal 

emissions of greenhouse gases (CH4, N2O and CO2) associated with the ethanol 

produced from Brazilian sugarcane, taking into account all the inputs/outputs into 

and from the production cycle. The system analyzed includes the sugarcane 

sowing, the plantation handling, the harvesting, the industrial activities, and the 

ethanol distribution. Taking into account the conditions imposed by 

environmental, legal, and market aspects, that may represent constraints for the 

future certification of the Brazilian ethanol. The results indicate that: 

(i) The sugarcane sowing has the higher potential for the consumption of 

nonrenewable resources due to intensive use of pesticides and diesel. 

(ii) The harvesting generates the highest GHG emissions due to sugarcane 

burning. 

(iii) It was also concluded that the expansion of the sugarcane areas and the 

ethanol production did not directly affect food production and the Amazon 

deforestation. 

 

Keywords 

Life cycle assessment (LCA); Energy Balance; Environmental Certification; 

Sugarcane Ethanol. 
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1 
Introdução 

Os biocombustíveis líquidos (principalmente o etanol) são cada vez mais 

importantes para a matriz energética mundial, por serem a forma mais indicada de 

energia renovável que pode ser usada no setor de transporte, competindo com os 

combustíveis fósseis (gasolina e óleo diesel). Em dezembro de 2008, o 

Parlamento Europeu aprovou um acordo sem precedentes para reduzir em 20% as 

emissões dos gases causadores do efeito estufa na UE até 2020. No mesmo prazo, 

a eficiência energética e a participação de fontes renováveis no consumo de 

energia devem aumentar 20%, com os biocombustíveis respondendo por 10% dos 

combustíveis usados nos transportes. De acordo com a publicação “Perspectivas 

para o Etanol no Brasil”, EPE (2008), os Estados Unidos devem consumir em 

2020 aproximadamente 140 milhões de m3 de etanol. O consumo interno de etanol 

no Japão e na China para o ano 2020 é estimado em 6.000 e 7.000 milhões de m3 

respectivamente. Com esses prognósticos, podem-se abrir novas perspectivas para 

a exportação do etanol brasileiro, suprindo o que a produção local não for capaz 

de ofertar. 

No entanto, precisa-se garantir que o futuro suprimento energético seja 

obtido de forma sustentável. Assim, não basta ao Brasil produzir um etanol 

eficiente na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Para que se 

aprove seu consumo no exterior, é preciso que este passe por um processo de 

certificação que vai garantir ao importador que a produção do etanol observou 

regras sócio-ambientais estabelecidas.  

Assim, o objetivo deste estudo é desenvolver um programa que sirva como 

ferramenta e facilite a própria avaliação das usinas brasileiras. Esta será baseada 

na metodologia da Analise do Ciclo de Vida para o etanol da cana-de-açúcar 

brasileira, quantificando as emissões dos GEE, os fluxos de energia, valorando os 

distintos insumos e serviços. A ferramenta a ser desenvolvida deve permitir que as 

próprias usinas a utilizem para avaliar o seu desempenho ambiental com vistas à 

certificação ambiental.
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Finalmente serão avaliadas as condições impostas pelos aspectos 

ambientais, legais, regulatórios e de mercado e como estes atuam como 

condicionantes para uma futura certificação ambiental do etanol brasileiro. 

O documento está organizado da seguinte forma: No Capitulo 2 é 

apresentada a revisão bibliográfica incluindo a definição da ACV1

Seguindo a metodologia proposta, no Capitulo 3 é avaliada a cadeia do 

etanol da cana-de-açúcar considerando práticas e tecnologias amplamente usadas 

hoje. Finalmente, no Capitulo 4, são apresentados os resultados e sua 

correspondente discussão e conclusões.  

, antecedentes 

de aplicação do modelo de ACV em biocombustíveis e a exposição de outros 

esforços relacionados à certificação de biocombustíveis desenvolvidos 

anteriormente. 

Ao longo de todo o trabalho é mantido o foco nos aspectos ambientais, 

regulatórios e na certificação, não sendo abordados os aspectos sociais que se 

regem por leis e acordos internacionais já estabelecidos. A necessidade de 

identificar e entender os impactos reais causados pela produção de etanol é a 

motivação para a elaboração deste trabalho. 

 

                                                 
1 Análise de Ciclo de Vida 



 

 

2  
Revisão Bibliográfica 

2.1  
Avaliação de ciclo de vida 

Procurando diminuir o impacto causado pelas empresas ao meio ambiente, 

foram criadas as normas ISO2

“A ACV estuda os aspectos ambientais e os impactos potenciais ao longo da vida 

de um produto (isto é, do “berço ao túmulo”), desde a aquisição da matéria-

prima, passando por produção, uso e disposição. As categorias gerais de impactos 

ambientais que necessitam ser consideradas incluem o uso de recursos, a saúde 

humana e as conseqüências ecológicas  (Abnt, 2001).”  

 14000:1996 seguidas pela atualização de 2004, com 

o objetivo de estabelecer a criação, manutenção e melhoria do sistema de gestão 

ambiental para o manejo sustentável de recursos naturais, reduzindo os riscos 

consequentes das atividades industriais.  Estas introduziram as normas relativas à 

análise durante a existência de um produto, ou certificação ISO 14000: 14040, 

14041, 14042, 14043, definindo uma metodologia consistente para sua realização, 

também conhecida como Análise de Ciclo de Vida (ACV). A certificação ISO 

14.001 é concedida a uma organização quando há um sistema de gestão ambiental 

implantado que reduza os efeitos prejudiciais ao ambiente causados por suas 

atividades. 

Ao considerar todas as categorias de impactos ambientais a ACV requer 

uma análise dos produtos envolvidos no sistema, logo, se trata de um instrumento 

para gerenciar os aspectos ambientais das várias fases do sistema de produção. 

Desta forma, se facilita a estimativa dos impactos ambientais acumulados ao 

longo deste ciclo, oferecendo uma visão estendida e possibilitando uma melhor 

compreensão do sistema. 

A busca por produtos sustentáveis e a melhoria contínua de processos 

produtivos vem ganhando importância cada vez maior nas indústrias, porém os 

resultados da ACV podem ser usados no desenvolvimento de novos 

                                                 
2 International Organization of Standardization 
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produtos e serviços, na identificação de pontos críticos e na otimização dos 

processos produtivos. Pode também oferecer subsídios para o planejamento 

estratégico privado ou público. Seu maior benefício é que, através de seus 

resultados, diferentes impactos ambientais são avaliados e quantificados, 

facilitando a proposta de políticas públicas (Coltro, 2007). 

 

2.1.1    
Metodologia da Análise de Ciclo de Vida 

A estrutura metodológica para a realização da ACV é dividida em quatro 

fases apresentadas na figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Fases da Avaliação do Ciclo de Vida. Fonte: ABNT (2001). 

 

A metodologia de execução da ACV de acordo com os critérios da norma 

NBR ISO 14040 citada em ABNT (2001), ABNT (2004) e Wenzel (1997) deve 

incluir as seguintes fases: 

a. Definição do objetivo e do escopo: O objetivo e o escopo da ACV devem 

ser coerentes com a aplicação pretendida e devem estar claramente definidos, 

incluindo as razões para conduzir o estudo; a partir do objetivo do estudo devem 
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ser identificadas as informações que o estudo deverá fornecer. Por exemplo: qual 

é o impacto (aquecimento global, uso de energia, uso do solo, etc.) que deve ser 

estudado; como as mudanças no processo produtivo podem afetar os impactos 

ambientais ao longo do ciclo de vida; como o processo pode ser alterado para 

reduzir um determinado impacto, entre outros. A escolha do objetivo e dos 

resultados esperados do estudo, portanto, guiarão o desenvolvimento da ACV. 

Deverão se definir os seguintes elementos de estudo: função do sistema estudado, 

unidade funcional, fronteiras do sistema e unidades de processo. 

Função do sistema é a finalidade de uso do produto, que determina também 

sua unidade funcional. Um sistema pode ter várias funções possíveis e aquela 

selecionada para um estudo é dependente dos objetivos e do escopo do estudo. 

Unidade Funcional é o conceito central na ACV. Trata-se do quantum do 

produto utilizado como normalização. O propósito principal de uma unidade 

funcional é fornecer uma referência para que as entradas e saídas sejam 

relacionadas. Desta forma a unidade funcional descreve e quantifica a função que 

o produto desempenha na sociedade. Por exemplo, pode ser 1 kg de farina de 

trigo. Sua escolha é extremamente importante, pois todos os dados e informações 

serão apresentados para uma unidade funcional. Ademais, comparações entre 

produtos e processos somente serão possíveis considerando-se a mesma base, ou a 

mesma unidade funcional. 

As fronteiras do sistema determinam quais etapas do processo serão 

incluídas no estudo. O ciclo de vida ideal inclui todas as etapas do ciclo do 

produto: aquisição de matéria prima, processamento, uso, reuso, reciclagem e 

tratamento dos resíduos. Convém que o sistema seja modelado de forma que as 

entradas e saídas nas suas fronteiras sejam fluxos elementares. Entretanto, na 

maioria das vezes, devido ao escopo do estudo ou à falta de dados ou dos recursos 

disponíveis, o estudo não inclui todas estas fases. Assim, os processos incluídos e 

excluídos devem ser definidos nesta etapa. 

 Unidade de processo é a menor parte de um sistema produtivo, o volume de 

controle de cada atividade do ciclo que será caracterizado através de suas entradas 

e saídas.  

Podem-se utilizar dados exatos e provenientes da revisão bibliográfica de 

estudos anteriores, levantamentos “in situ”, ou estimativas baseadas em dados 
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estatísticos. A precisão do estudo dependerá da finalidade do mesmo e dos 

recursos disponíveis. 

b. Análise do inventário do ciclo de vida (ICV): envolve a coleta de dados e 

os procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e as saídas pertinentes do 

sistema de produção. Estas entradas e saídas podem incluir o uso de recursos e 

emissões no ar, na água e no solo associados com o sistema. Para isto é necessária 

a identificação e a quantificação da maior número de dados possíveis associados 

ao sistema. Podem ser feitas interpretações de tais dados, dependendo dos 

objetivos e do escopo do ACV. Os dados constituem a base para a próxima etapa: 

a avaliação do impacto do ciclo de vida. O primeiro passo do ICV é a preparação 

de um fluxograma do sistema em estudo onde cada etapa do processo é 

identificada, conforme apresentado na Figura 2. A precisão do estudo dependerá 

da complexidade do fluxograma adotado. 

A partir do fluxograma, são realizadas coletas de dados em cada unidade de 

processo que esteja incluída dentro das fronteiras do sistema. As fontes de dados 

podem variar bastante, mas devem ser identificadas corretamente. Os dados 

coletados são compilados considerando-se os itens a serem avaliados, e a unidade 

funcional definida anteriormente. O produto do ICV é uma lista dos materiais 

utilizados, volumes de energia consumida e as quantidades de emissões geradas e 

emitidas ao meio ambiente. Estas informações podem estar organizadas por etapa 

do ciclo de vida, por processo, por tipo de emissão ou consumo, ou por uma 

combinação destas categorias. 
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Equipamentos

Equipamentos

Equipamentos

Equipamentos

 
Figura 2. Representação esquemática dos processos envolvidos na cadeia produtiva do 

Etanol. Fonte: elaboração própria 

 

c. Avaliação do impacto do ciclo de vida (AICV): esta fase é dirigida à 

avaliação do que representam os impactos ambientais potenciais e seu significado 

no meio ambiente, partindo dos resultados da análise do inventário. O nível de 

detalhe, a escolha dos impactos avaliados e os métodos dependem do objetivo e 

do escopo do estudo. Segundo ABNT (2004) as etapas obrigatórias da avaliação 

de impacto do ciclo de vida são: 

1. Seleção das categorias de impacto3

No caso da ACV para atividade agrícola, outros impactos são também 

relevantes e podem ser significativos. O uso do solo é um deles. Trata-se de um 

impacto que avalia a disponibilidade de área agriculturável. Este impacto toma 

significância devido à área agriculturável ser restrita. Por outro lado, o tipo de 

cultivo, ou atividade agrícola, e sua intensidade estão diretamente relacionados ao 

; que serão cobertas pelo estudo. Para a 

AICV, impactos são as conseqüências causadas pelos fluxos de entrada e saída de 

um sistema sobre a saúde humana, plantas, animais e a futura disponibilidade de 

recursos naturais. 

                                                 
3 Categoria de impacto refere-se à classe que representa as questões ambientais relevantes 

às quais os resultados do ICV podem ser associados (Abnt, 2004). 
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volume de emissões por área dos diferentes ciclos de nutrientes (nitrogênio, 

fósforo, potássio) e a sua capacidade antrópica de absorção das emissões 

(Hanegraaf et al., 1998). Assim, este impacto está associado tanto à ocupação de 

uma área como também a sua transformação, degradação, e a biodiversidade da 

região. Sua avaliação deve ser feita através de uma série de índices, como por 

exemplo, pela área necessária para produzir uma unidade funcional, perda de solo 

devido à erosão, perda de biodiversidade, variação em pH do solo, entre outros 

(Lindeijer, 2000).  

2. Classificação dos aspectos nos impactos, de acordo com sua importância; 

nesta etapa os dados compilados pelo inventário são agrupados por categoria de 

impacto. Quando o item do ICV contribui apenas para um impacto, a alocação é 

simples. Porém, muitas vezes, a mesma emissão contribui para mais de um 

impacto. Por exemplo, SO2 pode causar acidificação e também danos à saúde 

humana, devendo ser atribuído às duas categorias de impacto. 

3. A caracterização dos dados é feita multiplicando-se os valores levantados 

pelo ICV por fatores de equivalência (fatores de emissão) para cada uma das 

categorias de impacto. Através da caracterização, os impactos causados pelos 

vários componentes químicos emitidos podem ser avaliados e comparados numa 

mesma base. 

Na ultima etapa da AICV é feita a normatização dos dados, que permite o 

cálculo da magnitude do impacto. Esta é obtida dividindo-se o valor calculado do 

indicador por um valor de referência. O valor de referência pode ser as emissões 

totais ou o consumo total de uma determinada área, ou a emissão/consumo per 

capita. Após a normatização é feito o agrupamento de dados, que consiste na 

atribuição das categorias de impacto a um ou mais grupos, ou seja, na 

classificação por tipo (emissão atmosférica, consumo de recurso) ou por 

importância. Finalmente, é feita a ponderação quando os resultados dos diferentes 

impactos são convertidos a uma mesma base empregando-se fatores numéricos e 

convertendo os resultados em um único número. Estas três últimas etapas - 

normatização, agrupamento e ponderação - são opcionais e, segundo Coltro 

(2007) não são recomendadas no caso de estudos brasileiros devido à falta de 

padrões nacionais. 
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d. Interpretação: segundo ABNT (2001) nesta fase os resultados das etapas 

da análise de inventário e da avaliação de impacto são combinados com o objetivo 

e escopo, de forma consistente, visando tirar conclusões e fazer recomendações. 

As limitações do estudo são, também, indicadas nesta fase, de forma transparente. 

A interpretação é apresentada no último capítulo deste trabalho, denominado 

“conclusões”. Há, ainda, de acordo com a ABNT (2001) a elaboração do relatório 

e a análise crítica realizada por especialistas externos, quando necessária. Essas 

fases estão representadas, respectivamente, por esta dissertação e pela sua defesa. 

Assim, este estudo da ACV segue a estrutura metodológica proposta pela ABNT. 

 

2.2  
Antecedentes da aplicação de ACV para energia e biocombustíveis 

Wenzel et al. (1994) consideram que a ACV é a melhor ferramenta para 

medir o impacto ambiental de um produto pelo seu ciclo de vida e avaliar as 

consequências ao meio ambiente das escolhas feitas durante o desenvolvimento 

do produto. 

Segundo Pereira (2008) a ACV é um processo objetivo para avaliar os 

impactos ambientais associados a produtos e processos, por meio da identificação 

dos materiais usados, da quantificação de energia, assim como dos resíduos 

emitidos ao meio ambiente. O objetivo maior de avaliar o impacto desses é 

identificar oportunidades para conferir melhoras ambientais para todo o ciclo de 

vida do produto, do processo ou da atividade em estudo. 

Devido aos biocombustíveis serem considerados uma alternativa ecológica 

para o fornecimento de energia, eles têm sido amplamente estudados pela 

metodologia da ACV. Lave et al. (2000) utilizaram o ACV para avaliar o 

rendimento de veículos a gasolina, óleo diesel, gás natural, etanol de milho, 

eletricidade e híbridos. No estudo foram incluídas as etapas de produção dos 

combustíveis, fabricação dos veículos e o uso do combustível. Os resultados 

indicam que o maior volume de emissões ocorre no uso do combustível, e não nas 

etapas de produção - com exceção dos carros elétricos. A energia elétrica e o 

etanol foram as fontes de energia com menores emissões de GEE. Entretanto, os 

autores destacam que, o uso de combustíveis fósseis nas etapas agrícola e 
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industrial da produção de etanol eleva as emissões, podendo serem igualadas as 

emissões dos combustíveis fósseis. 

Kadam (2002) comparou a condição existente da produção de açúcar na 

Índia, onde o bagaço da cana excedente não era utilizado e produzia grande 

volume de resíduos, com um cenário onde a partir da hidrólise, o bagaço era 

usado como matéria prima na produção do etanol para misturar com a gasolina. 

Os resultados mostraram que o segundo cenário apresenta menores impactos 

devido, principalmente, à substituição da gasolina. 

Yoshida et al. (2003) estudaram os diferentes métodos de conversão de 

biomassa em energia, comparando a eficiência e avaliando a relação entre as 

emissões de CO2 e o custo total de cada um dos métodos, considerando o uso 

como combustível para veículos, geração de energia e aquecimento. Concluíram 

que a forma mais eficiente de aproveitar a biomassa é na geração de energia 

elétrica. 

Malça e Freire (2006) utilizaram a ACV para avaliar a eficiência de etanol 

produzido a partir de trigo e de beterraba na França, calculando a quantidade de 

energia fóssil usada para converter a energia da biomassa em combustível para 

transporte. Assim, um combustível poderia variar de “não-renovável” - quando o 

volume de combustível fóssil empregado é equivalente ou superior à energia 

fornecida pelo biocombustível - até “completamente renovável” (i.e., nenhuma 

utilização de combustível fóssil). Concluíram que, independente do tipo de 

biocombustíveis (puro ou adicionado a gasolina), sua utilização resulta na 

diminuição do consumo de recursos fósseis, porém, sua eficiência depende da 

utilização dos subprodutos na cadeia.  

Kim e Dale (2005) avaliaram a produção de biocombustível produzido a 

partir de milho e soja utilizando a ACV. Escolheram um hectare de área plantada 

como unidade funcional e os impactos considerados foram consumo de recursos 

energéticos não renováveis, aquecimento global, eutrofização de águas e 

acidificação dos solos. Concluíram que os biocombustíveis, quando comparados 

com combustíveis fósseis, consomem menores volumes de fontes não renováveis 

e emitem menor quantidade de GEE. Entretanto, as culturas destinadas à produção 

de biocombustíveis são responsáveis em maior parte da acidificação do solo e 

eutrofização a nível local. Assim, os autores sugerem que as práticas agrícolas 

sejam avaliadas e melhoradas de tal forma a reduzir tais efeitos negativos. 
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Pereira (2008) avaliou a sustentabilidade de biocombustíveis em três 

quesitos básicas: a) redução na dependência de combustível fóssil; b) redução das 

emissões de gases de efeito estufa; c) redução dos impactos ambientais. A autora 

assumiu que a dependência de combustíveis fósseis pode ser avaliada pelo seu uso 

total na cadeia e pela eficiência energética, pois os sistemas mais eficientes 

disponibilizam maior volume de energia por unidade de energia fóssil consumida. 

Apresentando um rendimento energético para o etanol de 8,2 (energia fornecida 

por energia consumida), devido principalmente à elevada produtividade da etapa 

agrícola. Entretanto, os resultados indicaram que a cadeia produtiva é dependente 

de combustíveis fósseis. 

Ometto (2005) observou que a metodologia de ACV permite variadas 

abordagens, dependendo do objetivo do estudo e das categorias de impacto 

avaliadas. Isto é evidenciado especialmente quando são incluídas várias categorias 

de impacto, como uso do solo e consumo energético, aonde os resultados da ACV 

são contraditórios ou de difícil interpretação. Ometto utilizou três métodos para a 

AICV do etanol hidratado combustível. Os métodos utilizados são o tradicional 

para ACV, pelo EDIP4 e métodos da Termodinâmica Clássica, pela exergia e da 

Termodinâmica aplicada a outras ciências, pela emergia5

Macedo (1998) determinou que todas as etapas de produção do etanol 

precisam da energia contida em fontes fósseis de carbono (por exemplo, petróleo e 

gás natural) para as operações agrícolas, síntese industrial e distribuição ao 

consumidor. O autor encontrou que nessas etapas, também ocorrem emissões de 

outros GEE, como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).  

. O autor concluiu que 

para melhorar o desempenho do ciclo de vida do etanol deve-se eliminar a 

queimada, reduzir o uso de agrotóxicos, combustível fóssil e transporte na cadeia 

de produção, assim a gestão ambientalmente adequada baseada no produto pode 

reduzir o consumo das fontes naturais, a geração de resíduos, de efluentes e de 

emissões. 

A avaliação de quanta energia fóssil é necessária para se produzir etanol da 

cana-de-açúcar tem sido feita por vários autores: Soares et al. (2009); Macedo et 

                                                 
4 Environmental Development of Industrial Products 
5 Emergia é definida como toda a energia necessária para a produção de um recurso 

(energia, matéria, serviço humano ou da natureza),  (Odum, 1996). 
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al. (2008) e Boddey et al. (2008). Estes autores concordam que o Balanço 

Energético6

Observa-se que a metodologia de ACV permite variadas abordagens, 

dependendo do objetivo do estudo e das categorias de impacto avaliadas, 

especialmente quando são incluídas várias categorias de impacto. Considerando 

por exemplo, uso do solo e consumo energético, temos que os resultados da ACV 

são contraditórios ou de difícil interpretação. As comparações entre estudos de um 

mesmo produto também não são fáceis nem simples porque em geral os estudos 

utilizam unidades funcionais e fronteiras diferentes, ou seja, os processos 

incluídos na análise podem variar. Desta forma, os resultados da ACV devem ser 

avaliados considerando-se seu objetivo. Entretanto, o conceito fundamental da 

ACV que é a inclusão de todo o ciclo de vida de um produto é fundamental para o 

entendimento dos efeitos causados pelos produtos e processos dos quais a 

sociedade faz uso. 

, fica próximo de 8,5 a 9,5. 

 

2.3 
A certificação ambiental dos biocombustíveis 

Antes de aplicar a metodologia previamente exposta é feita uma descrição 

de como a gestão ambiental evoluiu. São avaliados: o primeiro projeto de 

certificação ambiental do setor sucroalooleiro, o programa brasileiro de 

certificação de biocombustíveis ainda em desenvolvimento pelo INMETRO e os 

distintos esforços na certificação de biocombustíveis fora do Brasil. 

 

2.3.1  
Primeiro Projeto de Sistemas de Certificação Socioambiental para 
cana-de-açúcar 

O Imaflora7

                                                 
6 Razão entre a energia total contida no bicombustível produzido e a energia fóssil investida 

na sua produção 

 no ano de 1996 planejou criar um Programa de Certificação 

Agrícola Socioambiental, com o objetivo de estimular mudanças na agricultura 

em direção ao Desenvolvimento Sustentado. Esse estudo foi financiado pela ONG 

norte-americana Rainforest Alliance e as culturas alvo foram a cana-de-açúcar, a 

7 Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 
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laranja e o café. Consistiu basicamente de revisões bibliográficas, entrevistas com 

acadêmicos e visitas de campo (Alves et al., 2008). 

A cana-de-açúcar foi escolhida como piloto do projeto de certificação 

socioambiental agrícola no Brasil devido a sua importância estratégica, na 

economia, na conservação de recursos naturais e nos aspectos sociais do país. O 

primeiro sistema de certificação socioambiental para cana-de-açúcar tinha como 

objetivo a harmonização com os sistemas de certificação existentes naquela época 

para agropecuária, estes foram a Certificação Orgânica, a Certificação do 

Comercio Justo, a Rede de Agricultura Sustentável e o Sistema EUREPGAP. 

(Silva, 2010). 

A certificação orgânica tem como principal sistema de certificação o 

desenvolvido pela IFOAM8

O sistema de certificação de comércio justo que motivou o projeto 

brasileiro, foi desenvolvido pela FLO

, suas normas estabelecem a estrutura para que 

organismos de certificação, em todo o mundo, desenvolvam seus próprios padrões 

de certificação, considerando padrões detalhados de certificação. As normas são 

baseadas nas normas ISO para operação de órgãos certificadores. (Infoam, 2010). 

9

 A RAS

, a certificação é feita pela companhia FLO-

CERT GMBH, tem como objetivo garantir aos consumidores que os produtos 

com a certificação FLO tornam possíveis que pequenas organizações agrícolas e 

seus membros consigam maior independência e maior poder aquisitivo. (Flo, 

2010). 
10

O sistema EUREPGAP tem por objetivo estabelecer uma norma de boas 

práticas agrícolas, que inclui diferentes requerimentos para os diferentes produtos 

e que possa ser adaptada a toda a agricultura mundial. A norma é chamada 

GLOBALGAP e tem por objetivo afirmar que a produção alimentar nas unidades 

agrícolas certificadas é realizada minimizando os impactos negativos de operações 

 é um sistema de certificação que desenvolve diretrizes para o 

gerenciamento responsável da agricultura para exportação. O sistema está baseado 

no programa da agricultura da Rainforest Alliance (Rainforest Alliance, 2010). 

                                                 
8 International Federation of Organic Agriculture Movements 
9 Fairtrade Labelling Organizations International 
10 Rede de Agricultura Sustentável 
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agrícolas no meio-ambiente, redução do uso de insumos químicos e segurança dos 

trabalhadores (Global G.A.P., 2010). 

Depois de uma análise comparativa dos sistemas que sugeriram o primeiro 

projeto de certificação socioambiental de cana-de-açúcar, Alves et al. (2008) 

utilizou quatro características principais para classificá-los. A tabela 1 mostra a 

essa classificação. É observado que o primeiro projeto de certificação 

socioambiental da cana-de-açúcar foi baseado em sistemas e normas que 

procuravam estimular desde as transformações socioambientais e sociais, sistemas 

de gestão até a melhoria do produto. 

 
Tabela 1. Características dos principais sistemas de certificação aplicados na 

agropecuária. Fonte: Alves et al. (2008) 

 
 

A versão final dos padrões do sistema de certificação passou a ser 

denominada de “Padrões para Avaliação, Monitoramento e Certificação 

Socioambiental da Cana-de-Açúcar e seu Processamento Industrial”, contendo 12 

critérios distintos, que abrangem desde a conformidade com legislação, acordos e 

tratados internacionais, dos quais o país é signatário - de direito e responsabilidade 

de posse e uso da terra, relação justa com os trabalhadores, planejamento e 

monitoramento da atividade industrial, conservação do solo e de recursos hídricos, 

proteção da biodiversidade, viabilidade econômica, além do cumprimento da 

legislação pertinente à atividade industrial (Silva, 2010). 
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Segundo Alves et al. (2008) o processo para a definição de padrões e a 

criação de um sistema para certificação socioambiental política foi considerado 

bem sucedido dos pontos de vista teórico e de influência política. No entanto, não 

resultou em unidades produtoras certificadas. Os autores relacionam isso ao fato 

de que, naquela época, não havia garantias de reais benefícios econômicos para os 

empreendimentos, principalmente usinas que se interessassem pela certificação, 

aliado a inexistência de qualquer tipo de pressão social, tanto nacional quanto 

internacional para uma produção responsável.  

Com a recente expansão do mercado internacional de biocombustíveis, a 

discussão sobre processos de certificação foi retomada. O mercado internacional, 

principalmente o europeu, está preocupado com a origem do etanol a ser 

importado, e neste contexto, o INMETRO está desenvolvendo o Programa 

Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis baseado em critérios técnicos pré-

estabelecidos, contemplando o impacto socioambiental do processo e a qualidade 

do produto. 

 

2.3.2  
Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis do 
INMETRO 

O Programa Brasileiro de Certificação de Biocombustíveis está sendo 

desenvolvido, inicialmente, para etanol combustível e procura contribuir para a 

superação de possíveis barreiras técnicas ao bicombustível brasileiro, facilitar o 

acesso aos novos mercados e o comércio exterior, estimular a melhoria contínua 

da qualidade e minimizar o impacto socioambiental provocado pelo processo 

produtivo do etanol (Inmetro, 2008). 

A acreditação dos organismos certificadores de etanol combustível será feita 

pelo INMETRO e será baseado nas práticas de acreditação. Ela estará 

condicionada a uma auditoria realizada pelo INMETRO, durante a fase piloto de 

implantação do programa. A minuta atual do Regulamento de Avaliação da 

Conformidade para Etanol Combustível estabelece quatro princípios 

socioambientais básicos, sendo eles: racionalidade no uso de recursos naturais em 

busca da sustentabilidade; recuperação, proteção e conservação da biodiversidade; 

respeito às águas, ao solo e ao ar; respeito às questões trabalhistas e de saúde do 

trabalhador. 
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Os critérios e indicadores para avaliação das unidades produtivas são 

derivados desses quatro princípios. O Zoneamento Agroecológico da cana-de-

açúcar, a existência e utilização da licença ambiental, o reuso da água e a 

existência de co-geração de energia são os indicadores baseados no princípio de 

racionalidade no uso de recursos naturais. 

O respeito às unidades de conservação existentes na área de influência do 

plantio assim como às áreas de reserva legais e áreas de preservação permanente 

são os indicadores baseados no principio de proteção, recuperação e conservação 

da biodiversidade. 

A adoção de práticas agrícolas no plantio de cana-de-açúcar que diminuam a 

possibilidade de ocorrência de impactos ambientais negativos são os indicadores 

baseados no princípio de respeito às águas, solo e ao ar. 

Dentre os indicadores associados ao princípio de respeito às questões 

trabalhistas, temos a evidência de fornecimento gratuito de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e a evidência de fornecimento de água potável e fresca 

em quantidade adequada à necessidade de hidratação diária dos trabalhadores. 

Já para as usinas, são requeridos critérios mínimos contidos nas normas 

ABNT NBR ISSO 9001:2000, 14001:2004 e ainda, uma etiqueta, indicando o 

fator de redução das emissões de GEE. Ainda não há uma previsão para conclusão 

do programa brasileiro de certificação do etanol combustível. 

 

2.3.3  
Esforços fora do Brasil 

Nos países europeus uma série de políticas estão sendo desenvolvidas para 

incentivar o consumo e o aumento da demanda dos biocombustíveis para que 

atendam as metas locais e regionais simultaneamente expostas no capítulo 

anterior. A Figura 3 apresenta a diversidade dos principais agentes mobilizadores 

contidos nessas políticas desde o aspecto global até o aspecto local que 

impulsionam o surgimento de bioenergia e dos biocombustíveis, particularmente, 

(Woods e Diaz-Chavez, 2007). O nível global destaca a recente preocupação na 

mitigação das mudanças climáticas, segurança energética e o desenvolvimento 

rural (mediante os tratados de longa duração de subsídios para o financiamento da 

produção agrícola).  
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Nacional/ Regional/ Global Local/ Consumidor Final

1. Mudança Climática
     2. Segurança Energética

       3. Desenvolvimento Rural
         (Custos macroeconômicos)

  1. Uso
  2. Custo
  3. Meio Ambiente: qualidade do ar/   
saúde/ bem-estar/ biodiversidade

saúde/ bem-estar/ meio ambiente

Sustentabilidade

 
Figura 3. “Mobilizadores” locais e globais para biocombustíveis e bioenergia.  

Fonte: Woods e Díaz-Chavez (2007) 

 

No desenvolvimento de políticas para lidar com este conjunto diversificado 

de “mobilizadores” está também implicitamente previsto o desenvolvimento de 

princípios e normas necessárias para sustentar a aplicação de qualquer sistema de 

certificação ambiental. Diversas propostas de certificação foram avaliadas como 

possíveis instituições de implementação. Uma dessas avaliações foi realizada por  

UK’s Low Carbon Vehicules Partnership em parceria com o Governo do Reino 

Unido (UK Government) como parte do desenvolvimento de RTFO11

Atualmente existem esquemas de certificação publicamente reconhecidos, 

tais como o FSC

, (Woods e 

Diaz-Chavez, 2007), que entrou em vigor em abril de 2008. Em paralelo, o 

Governo holandês tem investigado um sistema semelhante e agora, em conjunto 

com os governos britânico e alemão, estão sendo feitos esforços combinados para 

desenvolver uma única e mais abrangente norma supra-nacional, conforme 

descrito anteriormente (Dft, 2010). 

12. Estes sistemas foram desenvolvidos para proporcionar uma 

garantia para os produtos não biocombustíveis (produtos de madeira, 

principalmente de base florestal). Outros regimes emergentes, como a RSPO13, 

EUREPGAP, RRSO14

                                                 
11 Renewable Transport Fuels Obligation 

 - entre outros - também foram avaliados por Woods e 

Diaz-Chavez (2007). Verificou-se que nenhum sistema de certificação existente 

tem cobertura suficiente, para ser adotado, para a certificação dos 

biocombustíveis. Como resultado, uma abordagem meta-padrão foi proposta por 

12 Forest Stewardship Council 
13 Roundtable on Sustainable Palm Oil 
14 Roundtable on Responsible Soy Oil 



32 
 

 

Tipper et al. (2006) e que serviu de base para os desenvolvimentos atuais na 

aplicação da garantia da "sustentabilidade" para os biocombustíveis no âmbito do 

RTFO Reino Unido. 

Fornecer respostas sobre a eficácia dos biocombustíveis reunindo cada um 

dos “mobilizadores” expostos na Figura 3 tem exigido uma interação significativa 

dos principais interessados, que poderão estar envolvidos na cadeia comercial e 

distribuição de volumes significativos de biocombustíveis no Reino Unido e 

Holanda. As partes interessadas para conselhos consultivos da RTFO incluem, 

fornecedores de biocombustíveis, grandes empresas petrolíferas, distribuidores de 

combustíveis, representantes do governo (Incluindo os departamentos de  

Transportes, Comércio e Indústria, Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais), 

representantes agrícolas, acadêmicos (especialistas principalmente em LCA) e 

ONGs. Um conjunto semelhante de partes interessadas foi convocado na Holanda 

sob a sua Comissão Cramer (Cramer, 2007). 

 

2.3.3.1  
Metodologias propostas 

Em 2005, antecipando a iminente implementação da RTFO, O UK’s Low 

Carbon Vehicle Partnership encomendou o trabalho para desenvolver um projeto 

que reúna normas que ofereçam garantias ambientais para a produção de 

biocombustíveis (Tipper et al., 2006). Este trabalho estabeleceu que seria possível 

aplicar uma abordagem 'meta-padrão’ para a implementação da garantia de 

sustentabilidade (incluindo os aspectos ambientais) para fornecer biocombustíveis 

no Reino Unido. 

A metodologia de certificação meta - padrão proposta por Tipper et al.  

(2006) para o Reino Unido e Holanda - tem como componentes principais um 

report da emissão de GEE, e um sistema de relatórios de sustentabilidade (baseado 

em princípios). O projeto de orientações técnicas para as empresas que desejam 

cumprir com as exigências do UK’s Renewable Transport Fuels Obligation 

(RTFO) foi emitido em fevereiro de 2007. Uma metodologia de ACV foi adotada 

para calcular os impactos dos GEE associados com os biocombustíveis. Os limites 

dos relatórios de GEE, como proposto para o regime RTFO são apresentados na 

Figura 4: 
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Figura 4. Fronteiras da cadeia dos biocombustíveis. Fonte: Tipper et al. (2006) 

 

2.3.3.2  
Estándares e princípios 

A metodologia meta-padrão foi desenvolvida através da comparação das 

normas, princípios, critérios e indicadores desenvolvidos pelas normas existentes 

e emergentes voluntários ao redor do mundo, incluindo o FSC, RSPO, 

EUREPGAP. Um conjunto de sete princípios básicos foi identificado como 

mostra a Tabela 2, com cada princípio incluindo uma série de critérios e 

indicadores destinados a avaliar se matéria-prima é produzida sustentavelmente 

sob o critério da RTFO. 
Tabela 2. Princípios Ambientais e sociais adotados RTFO. Fonte: Tipper et al. (2006) 

Princípios ambientais 

1 
A produção de biomassa não vai destruir ou danificar o estoque de carbono do 

solo. 

2 A produção de biomassa não vai levar à destruição  ou danos à biodiversidade. 

3 A produção de biomassa não implique a degradação do solo. 

4 
A produção de biomassa não implique a contaminação ou o esgotamento das 

fontes de água. 

5 A produção de biomassa não implique a polução do ar. 

Princípios sociais 

6 
A produção de biomassa não afectar negativamente os direitos dos 

trabalhadores e relações de trabalho. 

7 
A produção de biomassa não prejudicar direitos de terra existentes e relações 

com a comunidade. 
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2.3.3.3  
Critérios e Indicadores 

Os critérios ambientais levados em conta são: armazenamento de carbono, 

respeito às áreas de conservação e biodiversidade, qualidade e poluição do solo e 

da água. Eles também incluem relatórios sobre uso da terra (efeito do 

deslocamento de culturas e relatório de armazenamento de carbono). O ano de 

referência de 2005 é adotado para linhas de base de carbono e biodiversidade. Os 

critérios pertinentes à água, solo e ar estão relacionados com o cumprimento das 

leis existentes e orientações de GAP15

Os critérios sociais incluem trabalho infantil, liberdade de associação, 

discriminação, saúde e segurança, trabalho forçado, os salários, as horas de 

trabalho, os contratos e subcontratados, e, finalmente, os direitos da terra. Estes 

critérios devem fornecer um tratamento igual para todos os países. Tais critérios 

sociais não serão discutidos neste documento. 

, conforme estipulado pelas regras da UE’s 

Cross-Compliance. 

Existem pontos referentes à produção que constam tanto nos esforços fora 

como dentro do Brasil que devem fazer parte em todos os processos de 

certificação e sobre os quais não cabem dúvidas, como a preservação da 

biodiversidade, a não utilização de trabalho escravo ou degradante e a obediência 

à lei do país de origem, o que inclui tratados e acordos internacionais. Outros, 

como a medição das emissões de carbono do etanol, da produção ao consumo, 

podem variar conforme a metodologia utilizada para a verificação. Assim no 

presente documento se propõe uma metodologia para a medição independente, de 

iniciativa privada, em que as usinas exportadoras garantem ao comprador uma 

série de condições requeridas enquanto não houver critérios e indicadores 

internacionalmente acordados e estabelecidos. 

 

2.3.4  
Uso do solo 

O uso do solo indica a área necessária para a produção de uma unidade 

funcional expressa em metro quadrado por unidade funcional. Trata-se, também, 

de um indicador importante na avaliação da sustentabilidade dos biocombustíveis, 

                                                 
15 Good Agricultural Practices 
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pois as culturas destinadas à produção de bioenergia competem com as culturas 

produtoras de alimentos pelo uso de áreas agriculturáveis (Ulgiati, 2001). 

Wackernagel e Reese (1996), apresentam o conceito de Pegada Ecológica, 

como sendo a área necessária para a manutenção da população, considerando a 

produção de alimentos e bens, a geração de energia e serviços da natureza como 

infiltração de água, absorção e diluição das emissões e resíduos da atividade 

antrópica. Este conceito é importante porque possibilita o cálculo de capacidade 

de carga de regiões e países através da quantificação de um bem, a área terrestre, 

que é finito, porém normalmente tratado como infinito.  

O relatório Planeta Vivo WWF (2010), calcula a pegada ecológica de 

diversos países para o ano de 2007, e considerou a pegada ecológica sustentável 

de 1,8 hectares por habitante. O mesmo estudo estimou que já em 2007 havia em 

média um déficit de 0,45 hectares por habitante e que, no caso dos países de renda 

per capita mais alta este déficit é, em média, de 2,6 ha/habitante, em 2007 

segundo o relatório Planeta Vivo, WWF (2010) o Brasil já possuía pegada 

ecológica de 2,9 ha globais/habitante, portanto superior ao considerado 

sustentável, porém ainda inferior à sua biocapacidade16

 

. 

2.3.5  
Perda de solo devido à erosão 

Trata-se de um indicador importante, pois a perda de solo fértil leva à 

diminuição da capacidade produtiva das terras agriculturáveis, além de resultar em 

diminuição de taxas de infiltração de água, da capacidade de retenção de umidade, 

da diminuição do material orgânico, da biodiversidade do solo e da profundidade 

do solo (Galdos et al., 2009). A erosão hídrica é um processo natural que ocorre 

mesmo em áreas naturais. Entretanto, sua intensidade pode variar bastante 

dependendo do regime hídrico, topografia do terreno, natureza do solo e das 

práticas agrícolas. 

Em geral, a perda de fertilidade do solo é compensada pela incorporação de 

fertilizantes químicos, em especial fontes de nitrogênio. Borrero et al. (2003), 

relatam que, mesmo com a incorporação dos subprodutos industriais nos canaviais 

                                                 
16 Biocapacidade é a soma das áreas bioprodutivas e disposição de resíduos que pode ser 

tolerada num determinado território ou em escala global 
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para melhorar a fertilidade, em muitos deles não ocorre diminuição do uso de 

fertilizantes químicos. 

São muitas as conseqüências da crescente utilização de fertilizantes 

químicos. Em primeiro lugar a sustentabilidade do sistema produtivo diminui, 

uma vez que os recursos não renováveis, em especial combustíveis fósseis, são 

utilizados em volumes maiores, tanto durante sua produção, como para seu 

transporte. Como conseqüência da utilização de maior volume de combustível 

fóssil ocorre aumento nas emissões de CO2. 

Em segundo lugar, o nitrogênio em excesso não é absorvido pelas plantas 

passando a contaminar tanto os ecossistemas terrestres como os corpos d’água. A 

poluição por nitrogênio resulta em eutrofização, que restringe o uso da água em 

várias atividades, e também em toxicidade humana, especialmente devido à 

contaminação do lençol freático por NO2 (Cassol et al., 2002). 

 

2.3.6  
Zoneamento Agroecológico 

 

O Zoneamento Agroecológico (ZAE) da cana-de-açúcar para a produção de 

etanol e açúcar no Brasil foi lançado em setembro de 2009, com o objetivo de 

fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas, visando à 

expansão da produção de cana no território brasileiro. 

O zoneamento é derivado de estudos coordenados pelo MAPA em parceria 

com o MMA, baseados na avaliação do potencial das terras para a produção da 

cultura da cana de açúcar em regime sequeiro (sem irrigação plena), tendo como 

base as características físico-químicas e mineralógicas dos solos expressos em 

levantamentos de solos e em estudos sobre risco climático, relacionados aos 

requerimentos da cultura (precipitação, temperatura, entre outros). 

Foram tomadas como diretrizes gerais do zoneamento, premissas que visam 

permitir a expansão da produção, sendo elas: 

• Indicação de áreas com potencial agrícola para o cultivo da cana de açúcar sem 

restrições ambientais; 

• Exclusão de áreas para cultivo nos biomas Amazônia. Pantanal e na bacia do 

Alto Paraguai; 
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• Diminuição da competição direta com áreas de produção de alimentos; 

• Indicação de áreas com potencial agrícola (solo e clima) para o cultivo da cana 

de açúcar em terras com declividade inferior a 12% propiciando produção 

ambientalmente adequada com colheita mecânica; 

• O zoneamento não abrange a produção, nem a expansão programada de cana 

para suprimento das unidades industriais já instaladas. 

As áreas de estudo do ZAE compreendem todo o território nacional, exceto: 

o Bioma Amazônia, Pantanal e da Bacia do Alto Paraguai; as terras com 

declividade superior a 12%, levando em considerando a premissa da colheita 

mecânica e sem queima para as áreas de expansão; áreas com cobertura vegetal 

nativa; áreas de proteção ambiental; terras indígenas; remanescentes florestais; 

dunas; mangues; escarpas e afloramentos de rocha; reflorestamentos; áreas 

urbanas e de mineração; e áreas atualmente cultivadas com cana de açúcar. 

O ZAE aponta que hoje o Brasil dispõe de cerca de 64,7 milhões de hectares 

aptos para expansão do cultivo, sendo que destes 19,3 milhões de hectares foram 

considerados de alto potencial produtivo, 41,2 milhões de hectares como médio e 

4,3 milhões de hectares como de baixo potencial para o cultivo. Estas estimativas 

demonstram que o país não necessita incorporar áreas novas e com cobertura 

nativa ao processo produtivo, podendo expandir ainda a área de cultivo com cana-

de-açúcar sem afetar diretamente as terras utilizadas para a produção de 

alimentos. Outra informação importante é que as áreas aptas para cultivo 

encontram-se predominantemente em áreas utilizadas atualmente com pecuária, 

com agricultura e agropecuária. 

Outra informação importante contida no ZAE é que do total de 60,5 milhões 

de hectares com aptidão alta a média para a produção de cana no Brasil, 12,6 

milhões de hectares estão no Estado de Goiás, 11,1 milhões de hectares em Minas 

Gerais, 10,5 milhões de hectares em São Paulo, 8,7 milhões de hectares em Mato 

Grosso do sul e 6,8 milhões de hectares em Mato Grosso. Isso aponta para 

tendência de que a expansão do setor ocorra predominantemente nestes estados. 

 



 
 

 

3.   
 Avaliação da cadeia do etanol da cana-de-açúcar 

3.1   
Estrutura Atual do Setor Sucroalcooleiro Brasileiro 

A cana-de-açúcar na safra 2008/2009 foi cultivada em 7.058.629 de hectares 

no Brasil (Mapa, 2010), em todas as regiões geográficas do país, tendo atingido 

em 2008/09 uma produção de aproximadamente 570 milhões de toneladas, um 

quarto da produção mundial (Unica, 2010). Cerca de 40% foi utilizada para a 

produção de açúcar (31,5 milhões de toneladas) e 60% para etanol (27,7 milhões 

de m3), em 367 unidades industriais (Mapa, 2010) na safra 2008-09 (Tabela 3). 

 No quadro 1 se apresenta o comportamento da produção do etanol e do 

açúcar ao longo dos últimos 20 anos, nota-se que a produção de etanol se 

incrementou a partir do ano 2002 até os dias atuais, devido principalmente ao 

lançamento dos veículos com motores flex fuel (veículos biocombustíveis) e ao 

elevado preço da gasolina no mercado brasileiro. 

As duas regiões produtoras são o Norte-Nordeste (22%) e o Centro-Sul 

(78%). Na Tabela 3 encontram-se dados da safra de 2008-2009 que mostram a 

distribuição das usinas produtoras de açúcar e de etanol nos estados brasileiros. 

Observa-se um incremento na produção de etanol de 5,3 bilhões de litros na 

safra 2008/2009 em comparação com a safra de 2007/2008, na qual a produção foi 

de 22,4 bilhões de litros de etanol (Mapa, 2010).  

Os números das últimas safras apontam a tendência de aumento da produção 

de etanol, com maior concentração no estado de São Paulo na Região Centro-Sul, 

que se mantém responsável por 61% do total de etanol produzido no Brasil. 
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Quadro 1. Produção de Etanol e de Açúcar nos últimos 20 anos.  

Fonte: elaboração própria a partir da UNICA (2010) e de MAPA (2010). 
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Tabela 3. Número de usinas e produção de Açúcar e Etanol na safra 2008-2009.  

Fonte: elaboração própria a partir de MAPA (2010). 

Estado/Região 
Número 

de 
Usinas 

Cana moída 
(ton.) 

Total de 
açúcar total 
recuperável 

(ATR)17

Total da 
produção 
de açúcar 

(ton.)  

Total da 
produção 
de etanol 

(m3) 

São Paulo 161 352.277.735 50.246.528 20.195.366 16.904.039 

Paraná 28 44.497.582 6.045.378 2.444.876 2.038.399 

Minas Gerais 35 41.818.865 6.140.957 2.238.637 2.216.397 

Mato Grosso do Sul 14 18.200.917 2.539.718 657.078 1.082.882 

Goiás 26 29.806.046 3.955.104 957.561 1.722.555 

Mato Grosso 11 14.153.762 1.954.449 389.496 898.521 

Rio de Janeiro 6 3.403.412 467.619 239.196 126.452 

Espírito Santo 7 4.373.248 563.736 85.272 274.677 

TOTAL DA REGIÃO 
CENTRO-SUL 288 508.531.567 71.913.491 27.207.482 25.263.922 

Alagoas 24 27.309.295 3.765.645 2.200.862 845.363 

Pernambuco 22 18.949.518 2.510.729 1.521.275 530.467 

Paraíba 8 5.885.978 814.128 133.883 390.695 

R. Grande do Norte 3 3.186.768 405.472 197.914 114.909 

Bahia 3 2.541.816 331.015 81.177 141.484 

Maranhão 5 2.280.160 332.103 15.335 181.559 

Piauí 1 900.181 118.514 38.796 44.553 

Sergipe 6 1.831.714 239.666 82.099 89.832 

Ceará 3 122.355 15.675 - 9.241 

Amazonas 1 312.000 28.497 14.320 7.963 

Tocantins 2 285.000 38.806 - 22.400 

Pará 1 626.685 91.809 13.726 44.908 

TOTAL DA REGIÃO 
NORTE-NORDESTE 79 64.231.460 8.692.060 4.299.387 2.423.374 

BRASIL 367 572.763.027 80.605.550 31.506.869 27.687.296 

 

 

3.2       
Ciclo de vida do Etanol da cana-de-açúcar 

De forma geral, as etapas do ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar 

podem ser resumidas em: extração da matéria-prima, produção, reciclagem do 

bagaço da cana, distribuição e utilização. Para o álcool combustível advindo da 

                                                 
17 ATR representa a quantidade útil de sacarose no caldo da cana, é a matéria-prima básica 

do processo de fabricação dos produtos finais da cana como o açúcar e o etanol. 
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cana-de-açúcar, a extração da matéria-prima corresponde às atividades agrícolas 

do cultivo da cana-de-açúcar; a produção, a fase de transformação industrial nas 

usinas, desde a entrada da cana na usina até a produção do etanol, incluindo a 

geração de energia elétrica e o vapor; a reciclagem que é realizada por meio da 

fertirrigação da vinhaça; a distribuição, pelo transporte do etanol até os postos de 

distribuição para a venda e a utilização, pela combustão do etanol usado como 

combustível em veículos automotores. 

A fase agrícola do processo canavieiro, admitindo que a área já tenha sido 

desmatada e que está sendo utilizada para a agricultura, inicia-se, de acordo com 

Santiago e Rossetto (2007c), pelas operações de limpeza do terreno, estudos da 

qualidade do solo, nivelamento, aração e gradagem do solo. 

A preparação de solo segue a essas atividades que Santiago e Rosetto 

(2007c) definem como uma série de operações que têm por finalidade fornecer as 

melhores condições biológicas e físico-químicas ao solo para a germinação das 

sementes ou o brotamento dos tubérculos. 

De acordo com Ometto (2005) o preparo periódico do solo ocorre para o 

plantio da cana-planta. Após o primeiro corte, ocorre o preparo para a cana-soca, 

o qual se repete, geralmente, por cinco cortes e finalmente, o ciclo se completa 

com a renovação do canavial, a qual ocorre pelo replantio. A renovação do 

canavial pode ser realizada pelo método mecânico ou pelo químico. Para o 

método mecânico, Santiago e Rosetto (2007b) enumeram as seguintes operações: 

aração e gradagem ou gradagem pesada, subsolagem, sulcamento e adubação. 

Além da atividade de desarraigar a soqueira18

 

 de modo mecânico, pode-se 

utilizar também o modo químico, em conjunto com as operações de preparo de 

solo mediante a aplicação do herbicida, como se observa na figura 5.  

 

 

                                                 
18 Conhece-se como soqueira da cana-de-açúcar, as raízes que sobraram dentro e fora da 

terra, após seu corte, aproximadamente a cinco centímetros do solo. 
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Figura 5.  Operação de preparo do solo. Fonte: sacarose (2009) 

 

De acordo com Santiago e Rosetto (2007b), a operação de plantio pode ser 

manual ou mecanizada, existem dois métodos para o plantio, o direto e o método 

convencional. No método de plantio direto, o sulco é feito por meio de um 

sulcador que atua sobre a palha restante, enquanto, no convencional, o terreno é 

preparado por operações de aração e gradagem, seguidas do sulcador no solo sem 

palha. O sulco é um canal de aproximadamente 25 a 30 cm de profundidade, no 

qual a muda de cana-de-açúcar é colocada. Quando o solo é muito compactado, 

utiliza-se a subsolagem para romper esse horizonte de impedimento e para 

facilitar a penetração e o desenvolvimento das raízes no solo. 

O plantio é realizado, de modo manual, com a assistência de um caminhão 

que carrega a cana; os funcionários distribuem-na no sulco enquanto outros a 

picam em toletes, como mostra a figura 6. Este modo, associado ao preparo 

convencional de erradicação da soqueira, mecânico e químico, são os mais usuais 

na cultura canavieira. 
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Figura 6. Plantio manual. Fonte: Santiago e Rosetto (2007b) Foto: Efraim Albrecht Neto. 

 

Após o plantio, segue a etapa de manejo da cultura que, segundo Santiago e 

Rosetto (2007a), são práticas agrícolas com as seguintes finalidades: 

• Preservar ou restaurar as propriedades físicas e químicas do solo; 

• Eliminar ou reduzir a concorrência das plantas invasoras; 

• Conservar o sistema de controle de erosão; 

• Controlar pragas ou doenças, eventualmente. 

De acordo com Corbini (1987) citado em Ometto (2005), as operações de 

controle das ervas concorrentes podem ser: 

• Preventivas: como levantamento das infestações para a identificação 

precoce de pequenos focos; 

• Culturais: pela cobertura total do solo e por práticas de rotação com 

adubos verdes; 

• Mecânico: podendo ser manual, com a utilização da enxada; animal, no 

qual os cultivadores são tracionados por animais e mecanizada por 

tratores; 

• Cultivo químico: herbicidas, como mostra a figura 7. 
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Figura 7. Aplicação de herbicida com tratores. Fonte: Santiago e Rossetto (2007b).  

Foto: Raffaella Rossetto. 

 

Segundo Santiago e Rosetto (2007a), a etapa de manejo da cultura 

compreende a aplicação de agrotóxicos e, quando necessário, a adubação. De 

acordo com Ometto (2005) os principais agrotóxicos aplicados na lavoura da 

cana-de-açúcar são:  

• Aldrin: é um organoclorado utilizado para combater nematóides e insetos; 

• Ametrina: herbicida com nomes comerciais de Gesapax, Herbipax e 

Metrimex; 

• Atrazina: herbicida para controlar gramíneas anuais e latifoliadas; 

• Clorpirifuos: inseticida considerado tóxico; 

• Diflubenzuron: inseticida de baixa toxicidade; 

• Diuron: segundo Arevalo (1980), herbicida do grupo da uréia, de baixa 

toxicidade; 

• Finitrotin: inseticida de baixa toxicidade; 

• Hexazinone: herbicida conhecido comercialmente como Velar K; 

• Paration metil: componente ativo de alguns pesticidas organofosforados. 

• Glifosato: comercialmente conhecido como Roundup; 

• Simazina: herbicida com nomes comerciais de Topeze e Simetrex SC; 

• Tebuthiuron: constitui um herbicida de nome comercial Perflan e 

Combine; 

• Telrithiuron; 

• Velpark. 
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A adubação da cultura visa adicionar os nutrientes necessários em 

quantidades suficientes para garantir a máxima produtividade econômica.  

Os minerais obtidos do solo em maior quantidade (gramas por quilo de 

matéria vegetal produzida) em qualquer cultura agrícola são chamados de 

macronutrientes como o Nitrogênio (N), Fosfóro (P) e Potássio (K), Cálcio (Ca), 

Magnésio (Mg) e Enxofre (S). Os nutrientes minerais exigidos em menores 

quantidades (miligramas ou microgramas por quilo de matéria vegetal produzida) 

são os micronutrientes: Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), entre outros. 

Segundo Rosetto e Santiago (2007), o canavial bem nutrido em nitrogênio 

apresenta-se verde e exuberante, uma vez que este nutriente estimula a brotação, e 

o enraizamento. A adubação fosfatada para a cana-de-açúcar é amplamente 

reconhecida como uma prática eficaz para elevar a produtividade dos canaviais, 

principalmente nos solos brasileiros, que são, em geral, pobres em fósforo. O 

potássio estimula a vegetação e promove o armazenamento de açúcar; ajuda na 

fixação do nitrogênio; regula a utilização da água e aumenta a resistência à seca, 

geada e moléstias. 

Após as aplicações de herbicidas e inseticidas, a próxima etapa do ciclo de 

vida do álcool, ainda nas operações agrícolas, é a fase da colheita, na qual se 

utiliza a prática da queima da palha da cana-de-açúcar, prévia ao corte, em 60% 

das áreas com cana no Estado de São Paulo, segundo Boddey et al. (2008). 

Rossetto (2007) explica o processo da queima da palha da cana-de-açúcar, 

ilustrada na figura 8, em três fases: 

a) Ignição: fase de início do processo, na presença de oxigênio e a 

baixa temperatura. Esta fase é breve e apresenta, ainda, baixa 

concentração de poluentes; 

b) Combustão incompleta: atinge altas temperaturas e forma gases 

tóxicos, como CO, CO2, NOx (óxido de nitrogênio) e SOx (óxido de 

enxofre), entre outros. 

c) Resfriamento: se caracteriza pela diminuição da temperatura e pela 

liberação de materiais particulados, hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) e outras substâncias orgânicas provenientes 

dessa combustão incompleta. 
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Figura 8. Queima da palha da cana-de-açúcar. Fonte: Rossetto (2007).  

Foto: Jacqueline Camolese de Araújo. 

 

A etapa da fabricação do álcool inicia-se com a entrada da cana-de-açúcar 

na usina, descarregada por caminhões, em esteiras que as conduzem às fases do 

processo industrial. 

Segundo Alcarde (2007), logo no início do processo industrial, a cana é 

lavada com água, como mostra a figura 9, para a retirada do material unido ao 

colmo durante o corte e o transporte do campo à usina, surgindo o primeiro 

efluente: a água de lavagem de cana. Algumas usinas descartam esta operação, 

principalmente quando é utilizado o corte da cana crua, pois, como o colmo não 

exsuda, não retém tanta sujeira quanto o colmo que sofre exsudação19

 

 com a 

queimada – que também perde sacarose. 

                                                 
19 Processo de saída de água que atravessa os poros e se deposita nas superfícies. 
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Figura 9. Lavagem da cana-de-açúcar. Fonte: Alcarde (2007).  

Foto: Patrícia Cândida Lopes. 

 

A eliminação dessa operação contribui para a redução de custos econômicos 

e ambientais, devido à não-utilização de água em excesso, já que, segundo Ometto 

(2005), essa etapa do processamento industrial se consome, em média, 3 a 7 m3 de 

água por tonelada de cana. 

Após a lavagem, a matéria-prima do processo industrial, a cana-de-açúcar, é 

submetida a uma série de facas e desfibradores para aumentar a eficiência de 

extração do caldo nas moendas, as quais são movidas, principalmente, por 

turbinas a vapor, movidas pela queima do bagaço nas caldeiras; ou por motores 

elétricos ou hidráulicos. 

O caldo produzido durante a moagem é composto, segundo Alcarde (2007), 

por uma solução contendo sacarose, açúcares redutores20 e não-açúcares21

                                                 
20 Os açúcares redutores são compostos por frutose e glicose 

. Este 

caldo passa por um tratamento, por aquecimento e decantação, subdividindo-se no 

processo de produção, em açúcar e em álcool, quando a usina gera os dois 

produtos. O lodo resultante da decantação é submetido à filtração a vácuo. O 

líquido da filtração retorna ao processo e o resíduo sólido, conhecido por torta de 

filtro, é destinado à fertilização nos campos de cultivo de cana-de-açúcar. 

21 Os não açúcares são compostos por substâncias orgânicas e não orgânicas. As orgânicas 

são os aminoácidos, proteínas, gordura e cera; os não orgânicos são compostos por sais minerais 
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O caldo obtido no processo de extração é mandado diretamente para a 

fabricação do etanol, o objeto de estudo neste trabalho não contempla a produção 

de açúcar. Não obstante, cabe diferenciar os dois tipos de destilarias de etanol: 

a) Destilarias anexas: ainda maioria no Brasil, produzem álcool 

também a partir do produto da fermentação do melaço, subproduto 

da produção de açúcar, o chamado mosto de melaço; 

b) Destilarias autônomas: fabrica somente etanol nas quais o etanol é 

obtido a partir da fermentação direta do caldo de cana. 

O caldo, enriquecido com alguns nutrientes, é inoculado, de acordo com 

(Ometto, 2005), com leveduras (fungo) do gênero Saccharomyces. Tais 

microorganismos irão reverter a sacarose (C6H12O6) e transformá-la em etanol 

(C2H5OH) e dióxido de carbono (CO2). O produto da fermentação é um substrato 

açucarado, denominado vinho, que é centrifugado para a obtenção e a reutilização 

das leveduras, enquanto o líquido é enviado às colunas de destilação. 

O vapor é gerado a partir da queima do bagaço nas caldeiras, como mostra a 

figura 10, e a energia elétrica, pela utilização de geradores a vapor, como 

mostrado na figura 11. 

 

 
Figura 10. Caldeira de combustão do bagaço; fonte: Alcarde (2007) 
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Figura 11. Co-geração de energia elétrica. Fonte: Alcarde (2007).  

Foto: Patrícia Cândida Lopes 

 

A reutilização de subprodutos (reciclagem) no ciclo de vida do etanol é 

caracterizada pela fertirrigação da vinhaça e torta de filtro nos campos de cultivo. 

A vinhaça é resultante da produção do etanol, após a fermentação do mosto e a 

destilação do vinho. Segundo Rosseto e Santiago (2007), este é o maior poluidor 

dentre os efluentes, variando seu desprendimento, dependendo da concentração 

(teor) alcoólica obtida na fermentação, de 10 a 18 litros de vinhaça por litro de 

álcool produzido, com altas temperaturas na saída dos destiladores, as quais 

variam de 85°C a 90°C. 

Quanto à composição, a vinhaça apresenta características específicas, tendo 

sido bem estudadas por vários autores, e as quais variam conforme alguns fatores, 

segundo Boddey et al. (2008), fatores tais como: natureza e composição da 

matéria-prima, do mosto, do vinho, do tipo de aparelho destilatório e da condução 

da destilação. 

Contudo, a riqueza organo-mineral é alta em todos os tipos, tendo grande 

importância na aplicação em solos agrícolas. Portanto, sua utilização nas lavouras 

de cana-de-açúcar, em substituição parcial ou total à adubação organo-mineral, 

tem sido largamente ampliada. Rossetto e Santiago (2007) afirmam que a sua 

aplicação não pode ser excessiva, sob pena de comprometer o meio ambiente, 

com a salinização do solo e poluição dos aqüíferos, e a própria rentabilidade 

agrícola e industrial. 
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O transporte da vinhaça pode ser feito por caminhões, canais ou bombas, 

realizando-se a aplicação, geralmente, por aspersão, como mostra a figura 12. 

 

 
Figura 12. Fertirrigação de vinhaça por aspersão.  

Fonte: Rossetto e Santiago (2007). Foto: Raffaella Rossetto. 

 

Segue a armazenagem do etanol em tanques de concreto logo que  

distribuição é realizada por meio de caminhões a diesel. O uso do etanol hidratado 

ocorre pela sua combustão em veículos automotores. O ciclo fecha-se com a 

absorção, pela cana-de-açúcar, durante seu crescimento, do CO2 emitido na 

combustão e demais fases do ciclo de vida do álcool. 

A figura 13 apresenta todas as fases do ciclo de vida do etanol, desde as 

etapas de produção da cana-de-açúcar, até o transporte a usina, a produção 

industrial, a fertirrigação, a distribuição do produto e o consumo. 
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Figura 13. Ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar. Fonte: elaboração própria 

 

 

3.3  
Avaliação do ciclo de vida do Etanol da cana-de-açúcar 

O presente estudo de ACV tem como objetivo a elaboração de um programa 

que avalie o ciclo de vida do etanol frente aos principais impactos ambientais de 

cada atividade da cadeia de produção; quantificando os insumos, calculando seu 

aporte energético e as emissões do ciclo. Com a finalidade de que possam ser 

comparados com as regulações ambientais, legais e de mercado que atuam como 

condicionantes para uma futura certificação ambiental do etanol. 

A seguir, listam-se os elementos que compõem o escopo da ACV do etanol: 

• Função do sistema: o objeto deste estudo de ACV é o etanol 

produzido a partir da cana-de-açúcar brasileira numa usina 

autônoma. A função do etanol é ser utilizado como combustível em 

veículos automotores para transporte. 

• Unidade e Fluxo de referência: o fluxo de referência relacionado à 

unidade funcional e utilizado para obtenção dos dados do ICV é de 1 

hectare cultivado com cana-de-açúcar por um período de 1 ano. 

• Sistema de produto: as unidades de processo que compõem a cadeia 

de etanol são as seguintes etapas: 

UTILZAÇÃO
PROCESSAMENTO 
E EXTRAÇÃO DA 
MATERIA PRIMA

DISTRIBUIÇÃO PRODUÇÃO

RECICLAGEM
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- Etapa 1: Plantio da cana 

- Etapa 2: Manejo da Cultura 

- Etapa 3: Colheita 

- Etapa 4: Usina 

- Etapa 5: Distribuição 

O sistema de produto, mostrado na figura 14, inclui, além das 5 unidades de 

processo a ser avaliadas, os itens de entrada para cada uma dessas etapas. 

• Fronteiras do sistema: as fronteiras são definidas pelas etapas que 

serão incluídas no estudo, as quais são mostradas na figura 14, 

incluindo o processamento e fabricação dos itens de entrada e o 

reuso e tratamento dos resíduos, dependendo da disponibilidade de 

dados e recursos. 

• Requisito dos dados: este trabalho originou-se de uma proposta 

conjunta com a DIMCI/INMETRO para o desenvolvimento de uma 

metodologia para a certificação ambiental do etanol brasileiro. A 

pesquisa envolveu também a colaboração com um grupo de 

pesquisadores do Departamento de Agrobiologia da EMBRAPA, 

especialistas com alto grau de experiência e conhecimento 

comprovado dos setores avaliados, desta fonte, obteve-se a maioria 

das informações no decorrer de várias entrevistas durante a 

dissertação; Outros dados foram coletados mediante a revisão 

bibliográfica. 

As considerações específicas, realizadas para cada atividade do ciclo de vida 

do etanol, estão descritas a seguir: 
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Etapa 1:
PLANTIO DA CANA

Etapa 2:
MANEJO DA CULTURA

Etapa 3:
COLHEITA 

(Tradicional ou Mecanizada)

Etapa 4:
USINA

Etapa 5:
DISTRIBUIÇÃO

Posto de Abastecimento

Máquinas/ Óleo Diesel/ Mão de Obra/ Herbicidas/
Calcáreo/ Fertilizantes/ Sementes/ Transporte de 

Insumos/ Transporte da Cana

Máquinas/Óleo Diesel/Mão-de-Obra/ Inseticida / 
Aplicação de vinhaça

Máquinas/Óleo Diesel/Mão-de-Obra/Transporte de 
Cana

Aço estrutural/ Aço leve/ Aço inoxidavel/ Cimento/ 
Reagentes quimicos

Óleo Diesel

FLUXOGRAMAITEMS DE ENTRADAS

 

Figura 14. Sistema de produto do etanol. Fonte: elaboração própria. 

 

3.4  
Inventário do Ciclo de Vida do Etanol da cana-de-açúcar 

Para complementar a análise de ciclo de vida, foi realizado um estudo do 

consumo de recursos naturais, demanda energética e das emissões associadas à 

cadeia produtiva, que corresponde à etapa de inventário da metodologia de ACV, 

o inventário é importante para o estudo dos impactos ambientais além de incluir 

também todos os processos necessários para apoiar a produção e transporte das 

matérias-primas utilizadas pela cadeia. 

Todos os biocombustíveis requerem algum combustível fóssil na sua 

produção e distribuição. Começando com as operações agrícolas, entrada de óleo 

diesel para a lavoura, o transporte de sementes, colheita, processamento na usina e 

distribuição. Na continuação do texto será feita a análise de todos os itens de 

entrada de cada uma das etapas do ciclo de produção de etanol mostrados na 

figura 14. 
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Em busca de um melhor tratamento de dados e facilidade para sua análise, 

se desenvolveu uma planilha segundo as especificações publicadas no Manual de 

Boas Praticas e Manejo de Incertezas em Inventários Nacionais de GEE. IPCC 

(2006a), para elaborar um inventário detalhado.  

O quadro 2 mostra o cálculo e apresentação da planilha que foi elaborada 

numa folha de cálculo do programa informático comercial MSExcel. As colunas 

do quadro 2 estão rotuladas para um melhor entendimento da A até a letra R, a 

planilha foi dividida em três partes contendo a seguinte informação: 

a) Primeira parte: Entradas, esta composta por três colunas: 

- Letra A: Mostra as entradas a serem avaliadas em cada uma das etapas. 

- Letra B: Indica a quantidade da cada uma das entradas. 

- Letra C: É a unidade no sistema internacional das quantidades utilizadas da cada 

uma das entradas por hectare por ano.   

b) Segunda parte: Energia, esta composta por duas colunas:  

- Letra D: Mostra o fator energético (em megaJoules) utilizado para cada entrada 

pela unidade básica das entradas. 

- Letra E: Indica a energia total (em megaJoules) produzida por cada item por 

hectare por ano. 

c) Terceira Parte: Emissões, os gases de efeito estufa estudados são dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4) e dióxido de nitrogênio (N2O). O CH4 e N2O têm 

potencial de aquecimento global 23 e 296 vezes maior que o do CO2, 

respectivamente. Assumindo um GWP22

- Letra F: Indica o combustível de maior representabilidade para cada um dos 

itens, sendo "C", carvão, "O", óleo cru e "P", petróleo. 

 de 100 anos, segundo o reporte do IPCC 

(2007), as emissões são agregadas na base da equivalência de Dióxido de Carbono 

(CO2 eq.). Esta parte da planilha esta composta por onze colunas: 

- Letra G: Indica quantos quilogramas de metano são emitidos por megaJoule 

utilizado. 

- Letra H: Indica as emissões de metano (em quilogramas por cada hectare 

cultivado por ano).  

- Letra I: mostra os quilogramas emitidos de metano pelas respectivas unidades 

básicas dos itens.  

                                                 
22 Global Warming Potential 
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- Letra J: Indica quantos quilogramas de oxido nitroso são emitidos por  

megaJoule utilizado. 

- Letra K: Indica as emissões de oxido nitroso (em quilogramas) por cada hectare 

cultivado por ano. 

- Letra L: Mostra os quilogramas emitidos de oxido nitroso pelas respectivas 

unidades básicas dos itens.   

- Letra M: Indica quantos quilogramas de dióxido de carbono são emitidos por  

megaJoule utilizado. 

- Letra N: Indica as emissões de dióxido de carbono (em quilogramas) por cada 

hectare cultivado por ano.  

- Letra O: Mostra os quilogramas emitidos de dióxido de carbono pelas 

respectivas unidades básicas dos itens. 

- Letra P: Mostra os quilogramas de CO2 equivalentes emitidos em sua totalidade 

por cada item por hectare e por ano. 

- Letra Q: Mostra o valor do GWP do CH4. 

- Letra R: Mostra o valor do GWP do N2O. 
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Quadro 2. Cálculo e apresentação da planilha. Fonte: Elaboração Própria. 

A B C D E F G H I J K L M N O P

ITEM Quant. Bas. Unid. Bas./ 
ha.ano

Fator Energ. 
(MJ/Unid. 

Bas.)
MJ/ha.ano Font. Equiv. Kg. CH4/MJ

Emissão de 
CH4 

(Kg./ha.ano)

Fator de 
Emissão (Kg. 

CH4/Unid. Bas.)
Kg. N2O/MJ

Emissão de 
N2O 

(Kg./ha.ano) 

Fator de 
Emissão (Kg. 

N2O/Unid. Bas.)

Kg. 
CO2/MJ

Emissão de 
CO2 

(Kg./ha.ano)

Fator de 
Emissão (Kg. 

CO2/Unid. 
Bas.)

Kg. 
CO2Eq./ha.ano

Dado de 
entrada

Dado de 
entrada

Dado de 
entrada

Dado de 
entrada

B * D 
Dado de 
Entrada

Dado de 
Entrada

E * G H ÷ B
Dado de 
Entrada

E * J K ÷ B
Dado de 
Entrada

E * M N ÷ B
(H * Q) + (K * 

R) + P
p. ex. Óleo 

Diesel
Etc...

Subtotal ∑E ∑H ∑K ∑N ∑P

Total ∑P (todas as 
etapas)

ENTRADAS ENERGIA EMISSÕES

Etapa do Ciclo de Vida do Etanol

 
 

Quadro 2 (Continuação). Cálculo e apresentação da planilha. 

Q R

GWP CH4 GWP N2O

Dado de 
Entrada

Dado de 
Entrada  
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3.4.1        
Energia fóssil empregada na produção de etanol 

Na seção de apêndices e anexos ao final do documento está exposta a 

informação utilizada para a análise da produção do etanol dos seguintes itens de 

entrada ao sistema: energia na fabricação e manutenção do maquinário, o 

consumo de óleo diesel, mão-de-obra e transporte da cana. 

Macedo et al. (2004) realizaram um levantamento de dados numa usina 

típica e conseguiram encontrar uma densidade média de utilização (Tabela 4) para 

todos os equipamentos usados na fase agrícola da produção de cana de açúcar. 

 
Tabela 4.  Utilização de equipamentos agrícolas. Fonte: Macedo et al. (2004) 

Equipamento 
Densidade média de 

utilização (kg/ha.ano) 

Tratores 41,8 

Implementos 12,4 

Caminhões 82,4 

Total 136,6 

 

Para encontrar o consumo de óleo diesel nas atividades agrícolas da 

produção de etanol é necessário calcular uma média de consumo anual de 

combustível. Deve-se levar em conta que um ciclo completo de cana dura seis 

anos, donde se realiza uma reforma, quatro culturas e cinco cortes, sendo 40% 

pelo regime de colheita mecânica e os 60% restantes com colheita manual (Mapa, 

2010). 

O cálculo da média de consumo anual de combustível (Mca) está descrito a 

continuação: Mca = Cp + 4 * Cc + 0,4 * (Ccm) + 0,6* (Cct) 

Onde: 

Mca: Média de consumo anual de combustível 

Cp: Consumo de óleo diesel na etapa de plantio da cana 

Cc: Consumo de óleo diesel na etapa de manejo da cultura 

Ccm: Consumo de óleo diesel quando a colheita é mecanizada 

Cct: Consumo de óleo diesel quando a colheita é manual 
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Tabela 5: Dados para o cálculo da média de consumo anual de combustível.  

Fonte: elaboração própria baseado nos dados de Macedo et al. (2004). 

Consumo de Óleo 
Quantidade 

(l/ha.ano) 
Fonte 

Consumo de óleo diesel na etapa de 

plantio da cana. (Cp) 
104,9 Anexo 2 

Consumo de óleo diesel na etapa de 

manejo de cultura. (Cc) 
8,6 Anexo 2 

Consumo de óleo diesel quando a 

colheita é mecanizada. (Ccm) 
74 Anexo 2 

Consumo de óleo diesel quando a 

colheita é manual. (Cct) 
12,7 Anexo 2 

 

Substituindo os valores da tabela 5 na formula exposta no parágrafo 

anterior, resulta uma média de consumo anual de combustível de 29,4 l/ha.ano. 

Na sequência se descreve a análise de cada uma das etapas de produção do 

etanol, quantificando o consumo de energia fóssil para cada atividade. 

 

3.4.1.1  
Etapa 1: Plantio da cana 

Os equipamentos utilizados para o plantio manual são os tratores com 

sulcadores, maquinário para a gradagem e aplicadores de agrotóxicos. Na tabela 6 

é mostrada uma lista dos equipamentos e implementos necessários para cada uma 

das operações agrícolas na etapa do plantio da cana. 
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Tabela 6. Equipamentos e implementos no plantio da cana.  

Fonte: Macedo et al. (2004) 

N Operações agrícolas Equipamentos Pot. 
cv Implementos 

Consumo 
(l 

diesel/h) 

Capacidade 
de trabalho 

(ha/h) 

Consumo 
específico 

(l/ha) 

Operações para preparo de solo e plantio 

1 Aplicação de calcário MF 290 78 Carreta distribuidora de 
calcário 

6 1,78 3,37 

2 Eliminação mecânica de 
soqueira Valmet 1580 143 Eliminador mecânico de 

soqueira 
12,8 1,85 6,92 

3 Eliminação química de 
soqueira MF 275 69 Bomba de herbicida 4 2,5 1,6 

4 Gradagem pesada I CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 1,98 13,94 

5 Subsolagem CAT D-6 165 Subsolador de 5 hastes 26 1,16 22,41 

6 Gradagem pesada II CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 2,04 13,53 

7 Gradagem pesada III CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 2,04 13,53 

8 Gradagem de acabamento Valmet 1780 165 Grade leve 48 D x 20'' 15 1,6 9,38 

9 Sulcação e adubação MF 680 170 Sulcador adubador duplo 11,5 1,26 9,13 

10 Distribuição de mudas MF 275 69 Carreta para plantio 3,3 0,79 4,18 

11 Fechamento do sulco e 
aplicação de inseticida MF 275 69 Cobridor de cana de 2 

linhas 
4,8 2,52 1,9 

12 Cultivo químico (aplicação 
de herbicidas) MF 275 69 Bomba de Herbicida 4 3,3 1,21 

13 Cultivo mecânico (cultivo 
quebra do meio) MF 292 104 Cultivador para quebra do 

meio 
5,5 1,44 3,82 

 

Os equipamentos com seus respectivos implementos que são empregados 

nas operações agrícolas da etapa de plantio mostrados na tabela 6, correspondem a 

29% do maquinário total utilizado no processo agrícola da produção de etanol, (O 

71% restante é utilizado nas operações agrícolas das etapas de manejo da cultura e 

da colheita), o Anexo 2 mostra a lista completa dos equipamentos e implementos 

utilizados nas operações agrícolas da produção de etanol de cana-de-açúcar.  

A quantidade básica considerada para a maquinaria empregada no plantio 

foi de 39,6 kg de maquinaria/ha.ano que ao ser multiplicada pelo fator energético 

de 8,52 MJ/kg, cujo cálculo é descrito no Apêndice 1, resulta um aporte de 337,5 

MJ/ha.ao, (Tabela 7).  
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Tabela 7: Consumo de energia fóssil na etapa de plantio da cana.  

Fonte: elaboração própria baseado nos dados de Boddey et al. (2008) e Macedo et al. 

(2004). 

ENTRADAS ENERGIA 

ITEM Quant. Bas. Unid. Bas./ 
ha.ano 

Fator Energ.  
MJ/Unid. 

Bas. 
MJ/ha.ano 

PLANTIO DA CANA 
Máquinas 39,6 kg 8,5 337, 5 

Óleo Diesel 0,0153 m3 35.520 543,8 
Mão-de-Obra 25,6 h 7,8 200, 7 

Herbicidas 3,2 kg 451,7 1.445, 3 
Calcário 367 kg 1,3 480, 8 

Nitrogênio 56,7 kg 54 3.061, 8 
Fósforo 16 kg 3,19 51, 0 
Potássio 83 kg 5,9 488, 9 

Sementes 2.000 kg  181,4 
Transp. de Insumos 0,005 m3 35.520 177, 6 

Subtotal  6.969, 9 

 

O consumo total de óleo na etapa de plantio (Cp) foi considerado como 

104,9 l/hectare (Tabela 5) que representa o 52% do óleo diesel consumido em 

todo o processo, que ao ser multiplicado pelo valor da Mca, resulta na quantidade 

de 15,3 litros de óleo diesel consumidos num hectare por um ano nas tarefas 

realizadas pelo maquinário na etapa de plantio. O poder calorífico do óleo diesel 

empregado foi de 35,5 MJ/litro – este cálculo se encontra no Apêndice 1 -  e 

finalmente se encontrou o consumo energético de 543,8 MJ/ha.ano. (Tabela 7). 

Pimentel e Patzek  (2007), estimaram que em todo o processo agrícola da 

produção da cana se empregam 128 homem-hora por hectare num ano. Na etapa 

de plantio o trabalho humano não representa um gasto maior devido a maioria das 

tarefas empregarem os equipamentos e implementos mecânicos, como mostra a 

tabela 7. Boddey et al. (2008), consideraram que na etapa de plantio se empregam 

25,6 homem-hora por hectare num ano, correspondendo a 20% do total da mão-

de-obra utilizada em todos os trabalhos agrícolas. com um fator energético 

correspondente de 7,84 MJ/hora cujo cálculo é descrito no Apêndice 2, o gasto 

energético correspondente à mão-de-obra foi contabilizado como 200,7 

MJ/ha.ano. 

Segundo Menten et al. (2010), em 2009 foram comercializadas 725.000 Mg 

de produtos formulados (herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros),  
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com 59% correspondendo a herbicidas (429.693 Mg.). Os autores também 

indicam que a quantidade de herbicidas destinada para a cultura de cana no ano 

2009 foi de 8% (34.375,4 Mg). Boddey et al. (2008) indicam que os herbicidas 

são aplicados numa média de 3,2 kg/ ha.ano nas áreas de cultivo da cana. O 

herbicida Glifosato é citado como tendo um custo energético de 451,66 MJ/kg. 

Desta forma, a energia fóssil para herbicidas foi de 1.445,43 MJ/ha. (Tabela 7). 

A aplicação de calcário é importante no plantio da cana porque aumenta a 

exploração da água e dos nutrientes do solo, auxiliando a planta na tolerância à 

seca. (Macedo, 1998) estima que em cada replantio da cana (a cada 6 anos) a 

média de 2 Mg/ha (367 kg/ha.ano) de calcário é aplicada com um custo energético 

de 1,31 MJ/kg, e se estima um custo de energia fóssil de 480,8 MJ/ha. (Tabela 7). 

Boddey et al. (2008) estimaram que a aplicação de Nitrogênio fertilizante é 

de 56,7 kg N/ha.ano. Laegreid et al. (1999) consideraram o fator energético de 54 

MJ/kg para Nitrogênio na produção de uréia, com um custo total de 3.061,8 

MJ/ha.ano. Os mesmos autores apresentam os valores de 3,19 e 5,89 MJ/kg como 

fatores energéticos da aplicação de Fósforo e Potássio, respectivamente. Boddey 

et al. (2008) calcularam também a aplicação média anual de 16 e 83 kg/ha para 

Fósforo e Potássio, respectivamente, resultando um custo energético de 51 e 488,9 

MJ/ha.ano para estes dois fertilizantes. (Tabela 7). A energia consumida pela 

aplicação das sementes foi calculada segundo a metodologia proposta por 

Pimentel e Patzek (2007) que outorgam o 2,6% de todos os inputs agrícolas como 

a energia consumida na aplicação das sementes, no presente estudo esse valor foi 

de 181,4 MJ/ha.ano. 

Por último deve-se calcular o gasto energético empregado no transporte de 

insumos para o campo e para as usinas, partindo dos fornecedores, de onde se 

transportam os principais materiais, o calcário e os fertilizantes. A grande maioria 

das usinas está localizada na região Sudeste (Tabela 3), predominantemente em 

São Paulo. Os fertilizantes chegam das fábricas que estão localizadas perto da 

costa ou são importados. O principal porto do estado de São Paulo, Santos, está 

localizado a 410 km por rodovia da maior área de produção de cana de açúcar do 

estado, Ribeirão Preto. Na maioria dos casos, o transporte percorrerá uma 

distancia de 500 km.  

Somando as quantidades básicas dos fertilizantes, calcário e herbicidas 

resulta a quantia de 469,4 kg, tendo em conta outros insumos (reagentes, 
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pesticidas e lubrificantes) assume-se a quantidade de 700 kg de insumos a serem 

transportados em caminhões de capacidade de 35 Mg, cujo consumo é de 2 

km/litro percorrendo uma distância de 500 km, o que resulta numa entrada de óleo 

diesel de 5 litros, ou o consumo de 177,6 MJ/ha.ano. 

3.4.1.2      
Etapa 2: Manejo da Cultura 

As operações agrícolas, os equipamentos e implementos empregados na 

etapa de manejo da cultura são descritos na tabela 8. A densidade média de 

utilização mostrada na tabela 4, também é necessária para o cálculo do maquinário 

empregado nesta etapa. 
Tabela 8. Equipamentos e implementos no manejo da cultura.  

Fonte: Macedo et al.  (2004) 

N Operações agrícolas Equipamentos Pot. 
Cv Implementos Consumo 

(l diesel/h) 

Capacidade 
de trabalho 

(ha/h) 

Consumo 
específico 

(l/ha) 

Operações para tratos culturais 

1 Aleiramento de palha MF 275 69 Aleirador de palha 4 1,5 2,92 

2 Cultivo tríplice operação Valmet 1580 143 Cultivador tríplice 
operação 9,2 1,3 4,49 

3 Cultivo químico (aplic. de 
inseticida) MF 275 69 Bomba de herbicida 4 2,5 1,21 

 

Na etapa de manejo da cultura são empregados os equipamentos e seus 

respectivos implementos mostrados na tabela 8 correspondendo a 7% de todo o 

maquinário empregado na etapa de produção agrícola do etanol exposto no Anexo 

2. A quantidade básica do maquinário utilizado nesta etapa é 9,6 kg/ha.ano, que ao 

ser multiplicado pelo fator energético de 8,52 MJ/kg - cujo cálculo é descrito no 

Apêndice 1 - resulta num gasto de 81,47 MJ/ha.ano. (Tabela 9). 
Tabela 9. Consumo de energia fóssil na etapa de manejo da cultura. Fonte: elaboração 

própria baseado nos dados de Boddey et al. (2008) e Macedo et al.(2004). 

ENTRADAS ENERGIA 

ITEM Quant. Bas. Unid. Bas./ 
ha.ano 

Fator Energ.  
MJ/Unid. 

Bas. 
MJ/ha.ano 

MANEJO DA CULTURA 
Máquinas 9,6 kg 8,5 81,5 

Óleo Diesel 0,0012 m3 35520 41,8 
Mão-de-Obra 25,6 h 7,8 200, 7 

Inseticidas 0,2 kg 363,8 87, 3 
Aplicação de vinhaça 180 m3  671, 1 

Subtotal  1082, 4 
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Para poder encontrar o consumo de óleo diesel no manejo da cultura é 

necessário empregar o valor de 29,44 l/ha.ano correspondente à média de 

consumo anual (Mca). O consumo total de óleo na etapa de plantio (Cp) foi 

estimado em 8,62 l/hectare que equivalem a 4% do óleo diesel consumido em 

todo o processo e ao ser multiplicado pelo valor da Mca resulta a quantidade de 

1,18 litros de óleo diesel consumido por hectare por ano nas tarefas realizadas 

pelo maquinário na etapa da cultura. O poder calorífico do óleo diesel empregado 

foi de 35,52 MJ/litro - o cálculo se encontra no Apêndice 1- e finalmente 

encontrou-se o consumo de 41,8 MJ/ha.ano. (Tabela 9). 

Na etapa de manejo da cultura o item mão-de-obra não representa um gasto 

maior devido à maioria das tarefas empregarem equipamentos e implementos 

mecânicos, como mostra a tabela 8. Das 128 horas homem/ha.ano consideradas 

por Pimentel e Patzek (2007) para todo o processo agrícola, Boddey et al. (2008) 

estimaram que na etapa de manejo da cultura são empregados  20% destes (25,6 

horas/ha.ano),que ao serem multiplicados pelo fator energético (7,84 MJ/h) - cujo 

cálculo é mostrado no Apêndice 2 - resultam num consumo energético de 200,7 

MJ/ha.ano. 

De acordo com SINDAG (2009), na etapa de manejo da cultura em toda a 

área plantada com a cana de açúcar foi usado 0,2 kg/ha.ano de inseticida. Segundo 

Pimentel (1980), o custo energético dos inseticidas utilizados na cana de açúcar é 

363,83 MJ/kg, resultando num consumo energético de 87,3 MJ/ha.ano. 

Soares et al. (2009) informaram que para cada litro de etanol produz-se de 

10 a 12 litros de vinhaça. Segundo Resende et al.(2006), aproximadamente 80 m3 

de vinhaça são aplicados por hectare, mas antes da aplicação ela é misturada à 

água  que vem do lavado da cana na usina formando 180 m3/ha.ano de vinhaça 

diluída. Assume-se que para a aplicação da vinhaça se emprega uma bomba diesel 

de 125 HP com um rendimento de 2h/ha resultando num gasto energético de 

671,13 MJ/ha.ano. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.4.1.3  
Etapa 3: Colheita 

Segundo o relatório: “Perfil do setor de açúcar e do etanol no Brasil” 

publicado pelo MAPA (2010) o processo de substituição do corte manual pelas 
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máquinas está ocorrendo de forma rápida e já representa o 42,8% do total da área 

na safra 2008-09 na região Centro-Sul (Tabela 10). Nos estados da região 

Nordeste, onde a oferta de mão-de-obra é maior e encontram-se áreas com 

declives acentuados, essa transformação está apenas começando. 
 

Tabela 10.  Participação da colheita mecânica e manual no total da área colhida na safra 

2008-09. Fonte: elaboração própria baseado em dados de MAPA (2010). 

Região 

Sistema de colheita por área 

Participação da 

colheita  

manual 

Área de  

colheita 

manual 

Participação da 

colheita  

mecânica 

Área estimada 

 da colheita  

mecânica 

% hectares % hectares 

Centro-Sul 57,2 3.423.050 42,8 2564.050 

Norte- 

Nordeste 
94,7 1.014.660 5,3 57.011 

Brasil 62,9 4.437.710 37,1 2.621.061 

 

Considerando que aproximadamente 90% da produção do etanol provém do 

Centro-Sul, a seguinte situação foi assumida para o Brasil: 60% da área total é 

colhida manualmente e a colheita mecânica é feita nos 40% restantes.  

Os equipamentos e implementos necessários para a colheita são mostrados 

na tabela 11. 

 O valor da densidade média de utilização de equipamentos e implementos 

mostrada na tabela 4 também é essencial para o cálculo do maquinário empregado 

nesta etapa, contemplando que dos equipamentos mostrados na Tabela 11, o 

equipamento Case A-7700 é utilizado quando a colheita é mecanizada e o 

equipamento MF 290 RA é empregado na colheita manual. 

 Na etapa da colheita são utilizados 87,4 kg/ha.ano de maquinário, que ao 

serem multiplicados pelo fator energético resultam num custo energético de 

744,85 MJ/ha.ano. (Tabela 12). 
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Tabela 11.  Equipamentos e Implementos empregados na colheita.  

Fonte: Macedo et al.  (2004) 

Equipamentos Pot. 
Cv Implementos 

Consumo 
(l 

diesel/h) 

Capacidade 
de trabalho 

(t/h) 

Consumo 
específico 

(l/ha) 

Operações para a colheita da cana 

Case A-7700 330 Colhedora de cana combinada 40,4 45 74 

MF 290 RA 78 Carregadora de cana 7,1 46 12,7 

Valtra BH 180 180 Reboque de julieta/transbordo 9 35 21,2 
 

Tabela 12. Consumo de energia fóssil na etapa da colheita. Fonte: elaboração própria 

basedo em dados de Boddey et al. (2008) e Macedo et al. (2004). 

ENTRADAS ENERGIA 

ITEM Quant. Bas. Unid. Bas./ 
ha.ano 

Fator Energ.  
MJ/Unid. Bas. MJ/ha.ano 

COLHEITA 
Máquinas 87,4 kg 8,5 744, 9 

Óleo Diesel 0,0127 m3 35.520 449,7 
Mão-de-Obra 53,5 h 7,8 419,3 

Transporte da Cana 0,0486 m3 35.520 1.725, 6 
Subtotal  3.339, 4 

Para encontrar o consumo de óleo diesel na colheita é necessário empregar o 

valor de 29,44 l/ha.ano correspondente à média de consumo anual (Mca) . O 

consumo total de óleo na etapa da colheita corresponde à soma do consumo 

específico dos equipamentos empregados na colheita mecanizada (Ccm), estimado 

em 74 l/ha.ano e o consumo específico do equipamento empregado na colheita 

manual (Cct), estimado em 12,7 l/ha.ano, levando em conta que a área colhida 

manualmente é de 60%.  

O consumo do óleo diesel na colheita é o 43% do óleo diesel consumido em 

todo o processo que ao ser multiplicado pelo valor da Mca resulta a quantidade de 

12,7 litros de óleo diesel consumidos por hectare por ano nas tarefas realizadas 

pelo maquinário na etapa da colheita. O poder calorífico do óleo diesel empregado 

foi de 35,52 MJ/litro, como demonstrado no Apêndice 1, e finalmente se 

encontrou o consumo de 449,65 MJ/ha.ano. (Tabela 12). 

O quesito mão-de-obra na colheita representa o trabalho de cortar a cana 

depois de ser queimada. Boddey et al. (2008) afirmaram que a tarefa básica de um 

homem ao cortar a cana é de 6000 kg/dia, então assume-se que um dia de trabalho 

equivale a 8 homem-hora. Segundo o IBGE (2010a), a produtividade da cana para 

a safra 2009-2010 foi de 80,23 Mg/ha. Deve-se levar em conta que o corte da cana 

só é aplicado na colheita manual (60% da colheita). Finalmente, destes números 
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resultam 53,5 horas homem/ha.ano, que ao ser multiplicados pelo fator energético 

(7,84 MJ/h) - cujo cálculo é mostrado no Apêndice 2 - resulta num consumo 

energético de 419,3 MJ/ha.ano. 

O custo da energia fóssil do transporte da cana do campo até a usina 

depende da distância média percorrida no trajeto dos caminhões até a usina, da 

capacidade de transporte e do consumo de óleo diesel por km. No relatório “Perfil 

do setor de açúcar e do etanol no Brasil” de MAPA (2010), se estima que a 

distância média percorrida pela cana do ponto de corte até a usina, é 

aproximadamente 23,4 quilômetros, o caminhão mais utilizado é o do tipo 

“Romeo e Julieta”. Este tipo de caminhão pode transportar entre 26 e 30 Mg de 

cana segundo Macedo et al. (2004) e consome 1,6 km/litro de óleo diesel estando 

carregado e 3km/litro estando descarregado. 

Para o presente estudo se empregou a média de 28 Mg/caminhão, o 

rendimento de um hectare de cana segundo a publicação “Confronto das safras 

2009-2010” de IBGE (2010a) foi de 80,23 Mg/ha para a safra 2009-2010, logo 

um hectare de cana precisa de 2,865 cargas, sendo a distância de ida e volta de 

46,8 km com uma média de consumo de 2,3 km/litro, o consumo total de óleo 

diesel será de 58,3 litros. Lembremos que a cada 6 anos tem-se 5 cortes, logo o 

consumo anual de diesel por hectare será de 45,67 litros , levando em conta o 

poder calorífico do óleo diesel de 35,52 MJ/litro (Cálculo no Apêndice 1) o 

consumo médio de energia fóssil para o transporte de cana será de 1.725,6 

MJ/ha.ano. 

 

3.4.1.4  
Etapa 4: Usina 

Uma grande quantidade de energia é utilizada no processamento do etanol 

na usina, para bombeamento de água, moagem da cana, fermentação e a destilação 

de etanol. Pimentel e Patzek (2007) estimaram que são necessários 2,55 Gcal por 

1000 l  de etanol anidro (16,9 GJ/ha.ano) devido à produção de vapor para o 

aquecimento direto e geradores elétricos. No entanto todas as usinas brasileiras se 

valem de seu bagaço para gerar esta energia. A queima do bagaço (co-geração de 

energia) gera vapor, que alimenta caldeiras de alta pressão, e assim a usina se 

abastece de energia. Macedo et al. (2004), estima que na maioria de usinas exista 
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um excedente de energia derivada do bagaço de entre 8 e 15% que pode ser 

exportada para a rede, ou o excedente de bagaço é transportado a fábricas 

próximas para a geração de energia. Deste modo o uso do bagaço em todas as 

usinas significa que não é necessário o uso de energia fóssil para alimentar a 

usina. 

Pensar que manter a usina funcionando não consome energia adicional é 

certo, porem, ainda assim temos um custo energético fundamental, o custo da 

construção da usina. Boddey et al. (2008) segue o mesmo procedimento (Anexo 

3) desenvolto por Pimentel e Patzek (2007) para calcular a quantidade de energia 

contida para construir, manter e renovar uma usina que corresponda hoje a média 

Brasileira. 

Macedo et al.  (2004) estimaram que a construção de uma usina tem 50 anos 

de vida útil e um custo de manutenção do 4% por ano. O reporte de Hendriks  

(2004) indica um valor de 6,2 MJ de energia requerida para produzir 1 kg de 

cimento. Considera-se que a massa total do cimento utilizado para a construção de 

uma usina é de 1600 kg (Boddey et al., 2008). Calculando a energia investida na 

construção e manutenção do prédio da usina (1,6 + (0,04 x 50 x 1,6)) e 

acresentando a energia consumida in-situ,  temos um gasto de 71,1 MJ/ha.ano.  

Para calcular o gasto energético do aço investido na usina, considera-se que 

a terceira parte da massa total do aço esta disposta como equipamentos e o 

restante conforma a estrutura da usina. A mesma metodologia exposta no 

parágrafo anterior foi usada para calcular o gasto energético do aço leve e do aço 

inoxidável (Ver Anexo 3). Consideram-se 28 kg/ha.ano de aço leve estrutural, 

resultando num custo energético de 839,7 MJ/ha.ano, 25,1 kg/ha.ano de aço leve 

para os distintos equipamentos, acrescentando 753 MJ/ha.ano. Para o aço 

inoxidável, 4,0 kg/ha.ano resultando num custo energético de 286,1 MJ/ha.ano 

(Tabela 13). 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Tabela 13.  Consumo de energia fóssil na etapa de produção de etanol na usina.  

Fonte: elaboração própria baseado em dados de Boddey et al. (2008). 

ENTRADAS ENERGIA 

ITEM Quant. 
Bas. 

Unid. Bas./ 
ha.ano 

Fator Energ.  
MJ/Unid. Bas. MJ/ha.ano 

USINA 
Aço leve estrutural 28 kg 30 839, 7 

Aço leve em 
equipamentos 25,1 kg 30 753 

Aço inoxidável 4 kg 71,7 286, 1 
Cimento 11,5 kg 6,2 71, 1 

Retificação ate 99.5%    225, 3 
Reagentes químicos 

usados na usina    487, 6 

Subtotal  2.662, 8 

 

A energia necessária para a retificação de etanol hidratado é considerada 

225,3 MJ/ha.ano e a energia consumida proveniente dos insumos da usina foi de 

487,6 MJ/ha.ano (Boddey et al., 2008).  

 

3.4.1.5   
Etapa 5: Distribuição 

Segundo o estudo feito por Carvalho (2010) para atender as distribuidoras 

do país, tem-se que percorrer aproximadamente 2,17 x 108 quilômetros. 

Dividindo-se este valor pelo consumo médio de diesel considerado no estudo (2,5 

km/l), temos o consumo anual de aproximadamente 8,7 x 107 litros de diesel. 

Multiplicando este valor pelo poder calorífico do diesel – 35,52 MJ por litro – 

chegamos a um valor energético anual de 4,15 x 109 MJ. 

Tal grandeza, quando dividida pela área de 8.836.504 hectares assumida 

para o plantio na safra 2009-2010 segundo o relatório “Confronto das safras 2009-

2010” publicado pelo IBGE (2010a), nos mostra que ao distribuir o etanol 

brasileiro, consome-se 349,3 MJ por hectare por ano. 
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Tabela 14. Consumo de energia fóssil na distribuição do etanol.  

Fonte: elaboração própria baseado em dados de Carvalho (2010). 

ENTRADAS ENERGIA 

ITEM Quant. 
Bas. 

Unid. Bas./ 
ha.ano 

Fator Energ.  
MJ/Unid. Bas. MJ/ha.ano 

DISTRIBUIÇÃO 
Óleo diesel 0,0098 m3 35.520 349,3 

Subtotal  349,3 

 

3.4.2      
Quantificação das emissões de GEE 

Para a produção de etanol, combustíveis fósseis são usados diretamente e 

indiretamente na construção da maquinaria, dos equipamentos, materiais químicos 

e processos biológicos que são usados na produção de cana de açúcar. O uso 

destes combustíveis fósseis gera a emissão dos GEE. As quantidades básicas de 

todos os itens de entrada expostos anteriormente e a energia consumida por esses 

itens são usadas para estimar a emissão dos GEE utilizando fatores de emissão 

para cada um dos GEE considerados (CO2, CH4 e N2O) (Apêndice 7).  

As emissões de GEE para os inputs de mão-de-obra, herbicidas, inseticidas 

e sementes que se originam de diferentes fontes é segundo Boddey et al. (2008) 

são melhor representados pelo óleo cru como sua fonte de energia primária 

necessária para sua fabricação, processamento ou desenvolvimento. Segundo o 

relatório “Guidelines For National Greenhouse Gas Inventories” publicado pelo 

IPCC (2006a), 1 GJ de óleo cru emite 73,3 kg de CO2, 0,003 kg de CH4 e 0,0006 

kg de N2O. 

As estimativas para maquinaria foram baseadas na quantidade de aço 

contido em sua composição. A energia que será assumida provém das indústrias 

de aço que empregam carvão como fonte de energia primária; 1 GJ é equivalente 

a 94,6 kg de CO2, 0,001 kg CH4 e 0,0015 kg  de N2O (Ipcc, 2006a). 

Óleo diesel é a fonte de energia para o transporte de insumos e cana, para as 

máquinas agrícolas e para irrigação; cada GJ empregado emite 74,1 kg de CO2, 

0,003 kg de CH4 e 0,0006 kg de N2O (Ipcc, 2006a). 

Utilizou-se a informação do relatório do IPCC (2006a) das emissões 

segundo a fonte de energia primária que é mais representativa para cada um dos 

itens expostos nos parágrafos anteriores e as quantidades básicas para encontrar os 

fatores de emissão para cada item, facilitando os futuros cálculos das emissões. 
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Os fertilizantes e o calcário completam os componentes na produção da 

cana-de-açúcar. Na falta de informação relacionada ao tipo de calcário usado nas 

áreas de cana-de-açúcar, as emissões de CO2 originadas da adição de calcário 

foram estimadas pela quantidade de calcário aplicado ao plantio, multiplicada pelo 

fator de emissão de 0,75 kg de CO2/kg de calcário, proposto pelo IPCC (2006a). 

Para a emissão dos fertilizantes, uréia, superfosfato triplo (P2O5) e Cloreto de 

potássio (KCl) são considerados os melhores representantes da adubação NPK 

usadas nas áreas de plantação de cana-de-açúcar. A contribuição para cada fonte 

foi estimada por Kongshaug  (1998), o autor assume que pela produção de 1 kg de 

uréia, 1 kg de superfosfato triplo e 1 kg de cloreto de potássio representam 0,61, 

0,17 e 0,34 kg de CO2 emitidos para a atmosfera respectivamente. 

Durante o manejo da cultura ocorrem também emissões do N2O proveniente 

do Nitrogênio adicionado à torta de filtro e dos fertilizantes. De acordo com 

Soares et al. (2009) e o relatório do IPCC (2006a), 1% do Nitrogênio aplicado é 

emitido como N2O resultando em 167,83 kg de CO2 eq/ha.ano, e  0,2% do 

Carbono proveniente da aplicação da vinhaça é emitido como CH4, resultando em 

171,34 kg CO2 eq/ha.ano. 

Na colheita foram levadas em conta as emissões de CH4 e do N2O da 

queima da cana depositada, usou-se um fator de emissão de 2,7 kg de CH4/Mg de 

cana depositada e para a emissão de N2O, Boddey et al. (2008) considerou um 

fator de emissão de 0,007 kg de N2O/Mg de cana depositada. Isto resulta numa 

emissão de 22,05 kg de CH4/ha.ano e de 0, 5717 kg de N2O/ha.ano. A área 

colhida após a queima foi considerada como sendo 60% de toda a área colhida. 

Para os 40% restantes nas áreas sem queima é considerado um fator de emissão de 

0,4714 kg N2O/ha.ano emitindo 55,81 kg de CO2 eq./ha.ano devido à 

mineralização dos resíduos. 

As emissões resultantes do transporte da cana do campo até a usina 

somaram 15, 284 kg de CO2 equivalente por hectare por ano. 

Para as emissões dos materiais para a construção da usina, foram usados os 

fatores de emissão do relatório do IPCC usados por Boddey et al. (2008), 0,507 kg 

de CO2/kg, 1,6 kg de CO2 eq/kg e 1,06 kg de CO2 eq/kg para cimento, aço 

inoxidável e aço leve, respectivamente, emitindo 5,8; 6,4 e 56,27 kg de CO2 

eq/kg. respectivamente. 
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Com a finalidade de explicar o impacto da produção de etanol brasileiro de 

cana de açúcar. A analise foi dividida nas principais etapas de produção. 

(Apêndice 7: Planilha). As emissões de CO2 são predominantes no plantio devido 

ao uso da energia dos combustíveis fósseis nos implementos, no maquinário e no 

transporte dos implementos. Durante o manejo da cultura a emissão do N2O e de 

CH4, derivada da aplicação da vinhaça é a maior e representa o 46% das emissões 

expressas em CO2 equivalentes. Na colheita a principal emissão provém dos gases 

CH4 e N2O e numa porção mínima pela decomposição de N nas áreas não 

queimadas. A emissão derivada da infraestrutura das usinas na produção de etanol 

alcança aproximadamente 3% das emissões calculadas para o ciclo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 
Resultados do Inventário do Ciclo de Vida 

Neste estudo se desenvolveu uma metodologia de cálculo para avaliar o 

uso de energia e emissões de GEE, que pode ser utilizada facilmente para gerar 

automaticamente estes resultados a partir de novos dados de entrada para permitir 

a avaliação das usinas e possibilitar processos mais limpos. 

Elaborou-se um gráfico dinâmico (Figura 15) mostrando um diagrama de 

processo com todas as etapas estudadas do ciclo de vida do etanol, onde são 

visualizados os resultados da análise e se podem identificar os pontos críticos para 

que sejam melhorados e nos quais os investimentos deverão ser aplicados. Este 

fluxograma ajudara a avaliar o desempenho ambiental das próprias usinas em 

vistas à certificação ambiental. 

Para a aplicação da metodologia da ACV foram usados dados da literatura 

e dados bibliográficos, usando informações básicas de vários autores obtendo 

eventualmente resultados diferentes, que serão apresentados e explicados neste 

capitulo. Finalmente se incluiu uma análise das incertezas dos resultados obtidos.  

Os cálculos foram realizados considerando duas unidades funcionais: Uma 

tonelada de cana-de-açúcar, para permitir a comparação com outras biomassas 

utilizadas como matéria prima de biocombustível, e 1 litro de etanol. Os 

resultados são expressos com base em um hectare por ano, para permitir a 

avaliação do impacto considerando outras culturas. 

No Apêndice 6 é mostrada a planilha donde são apresentados os cálculos 

completos. Os resultados foram divididos em três grupos. O primeiro se refere ao 

consumo de recursos naturais e demanda de energia; ou seja, as entradas do 

sistema. O segundo grupo de resultados diz respeito às saídas do sistema, tanto os 

produtos - no caso o etanol - como as emissões indesejáveis.  

Por fim se analisa o verdadeiro impacto ambiental da produção do etanol 

no desflorestamento amazônico, na produção de alimentos e no zoneamento 

agroecológico como mecanismo regulatório aplicado ao setor sucroalcooleiro. 
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Figura 15 Fluxograma de energia e emissões de GEE do ciclo de vida do etanol.
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4.1  
Uso de Energia 

4.1.1    
Consumo de recursos renováveis (água). 

O consumo de água necessário para a produção de 1 litro de etanol é de 21 

litros segundo Pimentel e Patzek (2007), devido principalmente à etapa industrial 

na usina que precisa de grandes volumes para operar, em especial nas etapas de 

lavagem da cana e a geração de vapor. 

O relatório “Perfil do Setor do Açúcar e do Álcool no Brasil”, MAPA 

(2010), indica que na Região Centro-Sul para se produzir um litro de etanol 

hidratado são necessários 12 kg de cana de açúcar, e para produzir 1 litro de 

etanol anidro são necessários 12,5 kg de cana. Para o presente estudo utilizou-se a 

média de 12,25 kg de cana, para efeitos de cálculo. O consumo de água na etapa 

agrícola se deve somente à fertirrigação.  

Diferentes consumos de água por tonelada esmagada são encontrados na 

literatura. Segundo um estudo do CTC (2008), o consumo de água pelas usinas do 

Centro-Sul tem reduzindo continuamente nos últimos anos, passando de um 

consumo médio de água de 5,6 metros cúbicos por tonelada de cana-de-açúcar 

esmagada em 1990 para 5 metros cúbicos por tonelada em 1997, e para 1,8 metros 

cúbicos de água por tonelada em 2005. No presente trabalho foi calculado um 

consumo de 1,71 metros cúbicos por tonelada de cana esmagada. (Ver Tabela 15). 

 
Tabela 15. Consumo de água. Fonte: elaboração própria. 

Consumo de água Fonte 

Produção etanol 5.383 l etanol/ha.ano IBGE (2010a) 

Consumo de água por 
litro de etanol 

21 l água/l etanol 
Pimentel e Patzek 

(2007) 

Consumo de água 113.042,90 l água/ha.ano Apêndice 4 

Rendimento da cana 65,94 TC/ha.ano IBGE (2010a) 

Consumo de água por 
Tonelada de cana 

1.714,29 
l água/TC 

processada 
Apêndice 4 

Uso de água 1,71 
m3/TC 

processada 
Apêndice 4 

 
 

A diminuição do consumo pelas usinas pôde ser alcançada pela recuperação 

e reutilização de água através da adoção de circuitos fechados e com a diminuição 
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da água utilizada para a lavagem da cana, que pode ser atingida com a eliminação 

da queima da palha da cana na colheita (Ctc, 2008). 

 
4.1.2       
Consumo de recurso fósseis. 

Para o cálculo do uso de recursos fósseis foram somados os valores das 

quantidades básicas dos itens de entrada de cada uma das etapas de produção de 

etanol. No caso em que sejam utilizados litros de óleo diesel como unidades dos 

itens de entrada, se multiplicou o valor da unidade pela densidade de óleo diesel 

com a finalidade de obter um valor em quilogramas. 

De acordo com a tabela 16, observa-se que as maiores etapas consumidoras 

de recursos não-renováveis são as atividades de plantio da cana, manejo da 

cultura, e colheita da cana. 

O consumo de recursos não renováveis devesse ao alto uso de 

agroquímicos, herbicidas e o consumo de diesel das máquinas agrícolas e 

caminhões empregados para o transporte de cana e de insumos. 

 

Tabela 16. Consumo de recursos não renováveis. Fonte: elaboração própria 

Consumo de recursos não 
renováveis 

Etapa 
kg de 

recurso 
/ha.ano 

PLANTIO DA CANA 2.624,1 

MANEJO DA 
CULTURA 

163,8 

COLHEITA 98,2 

USINA 68,6 

DISTRIBUIÇÃO 9 

TOTAL 2.963,6 

 
  

4.1.3  
Consumo de energia. 

O consumo de energia das atividades do ciclo de vida do etanol está 

apresentado na tabela 17 e representado no quadro 3, com base na quantidade 

básica  de referencia. A atividade com o maior consumo de energia é a etapa de 
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plantio da cana, devido principalmente à energia investida na produção dos 

fertilizantes, do calcário e também ao uso de maquinário nas operações agrícolas.  

Em segundo lugar está a etapa da colheita devido à grande quantidade de 

energia investida no transporte da cana do campo até a usina. Outra etapa que tem 

um consumo de energia relevante é a etapa de processamento na usina onde a 

energia é consumida majoritariamente no processo de produção dos materiais de 

construção da usina. 

 

Tabela 17 . Consumo de energia não renovável. Fonte: elaboração própria. 

Consumo de energia não 
renovável 

Etapa MJ/ha.ano 

PLANTIO DA CANA 6.969,9 

MANEJO DA 
CULTURA 

1.082,4 

COLHEITA 3.339,4 

USINA 2.662,8 

DISTRIBUIÇÃO 349,3 

TOTAL 14.404 

 
Quadro 3. Uso de energia fóssil na produção de etanol segundo a atividade do ciclo de 

vida do etanol. Fonte: Elaboração Própria 

7307.09 
51% 1082,450

8%

3339,420
23%

2662,797
18%

376,380
3%

Fontes de  Energia Fóssil na Produção de Etanol 
(MJ/ha.ano)

PLANTIO DA CANA MANEJO DA CULTURA COLHEITA USINA DISTRIBUIÇÃO

 

4.1.4  
Rendimento energético líquido 

O rendimento energético líquido, expresso em MJ por hectare num período 

de um ano, é a diferença entre a energia fornecida pelo processo e a energia 

consumida no processo, ou o uso de recursos. Permite avaliar a eficiência 

energética da cultura considerada. No estudo, cada hectare cultivado com cana de 
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açúcar num ano produziu um rendimento energético líquido de 101.061,4 MJ de 

álcool fornecido pelo processo. (tabela 18). 

 

Tabela 18. Rendimento energético líquido do sistema. Fonte: elaboração própria. 

Energia Quantidade Unidade Fonte 

Energia fornecida 115.465,2 MJ/ha.ano 
Consumo total de energia na 

produção do etanol. (Apêndice 7) 

Demanda energética 14.431 MJ/ha.ano 
Produção de energia pelo etanol. 

(Apêndice 7) 

Rendimento energético 
líquido 

101.061,4 MJ/ha.ano 
 

 
É importante destacar que também ocorre geração de energia elétrica, via 

combustão do bagaço de cana. Oliveira (2007) indica que no ano 2006, em 48 

usinas do estado de São Paulo foram gerados 6.100 MW de energia elétrica 

excedente a partir de bagaço de cana de açúcar. 

Entretanto, o presente estudo contemplou que esta energia é reutilizada pela 

própria usina e não foi considerada, pois se trata de fornecimento interno ao 

sistema. 

Comparada com outras culturas, segundo os resultados da tabela 18, a cana-

de-açúcar apresenta um alto rendimento energético de 101 GJ/ha. Hanegraaf et al.  

(1998) relatam um rendimento de 96 GJ/ha para a cultura de trigo, enquanto 

Shapouri  et al.  (2002) adotaram rendimento de somente 38MJ/ha para etanol de 

milho.  

As diferencias no rendimento energético liquido entre o etanol de cana e o 

etanol de milho e de trigo são devido à alta produtividade agrícola da cana-de-

açúcar alem do elevado uso de fertilizantes no caso do milho e ao aumento de 

etapas de processo na usina para o etanol de trigo. 

 
4.1.5      
Eficiência Energética 

A eficiência energética do sistema foi avaliada através da razão entre 

energia oferecida pelo sistema e a consumida no sistema, ou razão saída/entrada. 

Este indicador permite avaliar se o sistema é uma opção viável como fonte de 

energia, pois os combustíveis são termicamente viáveis somente se fornecerem 
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volume maior de energia do que a consumida em sua produção. Em outras 

palavras, a razão fornecimento por consumo deve ser superior a 1. 

Este parâmetro indica a eficiência do sistema na conversão de biomassa em 

combustível. Quanto maior seu valor, maior o rendimento em relação à energia 

investida, ou consumida e, portanto, maior a eficiência do sistema. Também pode 

ser utilizado como uma indicação de sua capacidade de renovação: quanto menor 

seu valor, menor a “renovabilidade” do combustível, pois maior o uso de 

combustível fóssil (Malça e Freire, 2006). 

Macedo et al. (2008) e Malça e Freire (2006), sugerem que a avaliação da 

eficiência termodinâmica e da capacidade de renovação dos biocombustíveis seja 

feita através da razão entre o rendimento líquido e a energia consumida, que 

segundo os autores é a razão entre a energia renovável disponibilizada e a energia 

fóssil consumida. Matematicamente, entretanto, este indicador é igual ao anterior 

subtraído de uma unidade e, portanto, avalia a eficiência energética da mesma 

forma que o primeiro. Além disso, a relação fornecimento por consumo é utilizada 

por vários trabalhos sobre biocombustíveis permitindo a comparação entre os 

estudos.  

A Tabela 19 apresenta valores encontrados na literatura para a eficiência 

energética do etanol gerado a partir de diferentes biomassas. Ainda que a mesma 

biomassa seja considerada, uma variação entre as eficiências energéticas é 

observada na literatura. Os diferentes resultados são devidos, principalmente, às 

variações de produtividade agrícola, bem como de utilização de insumos nesta 

etapa. Por sua vez, estas diferenças são decorrentes de variações em fertilidade do 

solo e do manejo agrícola. 

A eficiência energética do etanol de cana-de-açúcar foi calculada no 

presente estudo dividindo os valores da energia fornecida entre a demanda 

energética, apresentados na tabela 18 resultando o valor de 8,0 como é mostrado 

na tabela 19, da mesma grandeza dos outros estudos de etanol de cana. Trata-se da 

biomassa que fornece o maior rendimento energético. Este resultado se deve, 

principalmente, à grande produtividade alcançada por área na etapa agrícola, 

juntamente com a eficiência na utilização de subprodutos industriais. Segundo a 

publicação “Bioetanol de cana-energia para o desenvolvimento sustentável” do 

BNDES e CGEE (2009) outro fator que diferencia a cana é seu alto teor de 
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açúcares, que apresenta melhor conversão para o etanol, e as outras biomassas se 

distinguem pelo teor de celulose e amidos. 

 

Tabela 19. Eficiência energética, razão energia fornecida/energia consumida.  

Fonte: elaboração própria. 

Matéria Prima 
E.Fornecida/E.
consumida 

Fonte 

Cana-de-açúcar 8,0 Presente estudo 
Cana-de-açúcar 8,2 Pereira (2008) 
Cana-de-açúcar 9,0 Boddey et al. (2008) 
Cana-de-açúcar 1,7 Pimentel e Patzek (2007) 
Beterraba (França) 1,6 Malça e Freire (2006) 
Trigo (França) 1,9 Malça e Freire (2006) 
Milho (USA) 1,1 Shapouri et al. (2002) 
Milho (Itália) 1,4 Ulgiati (2001) 

 
Ulgiati (2001) considerou um cenário onde o combustível fóssil utilizado 

pelo sistema é totalmente substituído pelo próprio etanol, por exemplo, pelo uso 

de tratores e caminhões movidos a etanol, o aumento necessário na produção deste 

combustível para repor o óleo diesel poder ser estimado e, assim, pode ser 

relacionado ao incremento dos impactos ambientais. 

Por exemplo, o rendimento bruto do etanol encontrado no presente estudo 

foi de 8,0 unidades energéticas fornecidas por unidade investida, o rendimento 

líquido, ou a energia fornecida à sociedade, é de 7,0 unidades energéticas. Desta 

forma, para cada litro de etanol fornecido, deve-se produzir 1,14 litros de etanol, 

que corresponde a um aumento de 14%. Ou seja, a demanda por área agrícola, por 

água, a perda de solo, a utilização de substâncias químicas, etc, devem ser 

acrescidos em 14% para o sistema ser autosuficiente. 

 
 

4.2       
Uso do solo 

Para o cálculo do uso do solo se considerou um rendimento médio de 65,94 

toneladas de cana por hectare para a safra 2009-2010, IBGE (2010a). O 

rendimento foi dividido entre a área equivalente a um hectare em metros 

quadrados, resultando o valor de 149,6 m2 de solo usado para produzir uma 

tonelada de cana-de-açúcar. Como se indicou anteriormente (subtítulo 4.1.1), para 

produzir 1 litro de etanol é necessária uma media de 12,25 quilogramas e 

consequentemente são necessários 1,86 m2 de solo para produzir um litro de 

etanol. A tabela 19 mostra os valores da literatura encontrados para o uso do solo 
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na produção de etanol produzido a partir de diferentes biomassas e o valor obtido 

neste estudo. 

 

Tabela 20. Uso do solo. Fonte: elaboração própria. 

Matéria Prima Uso do solo (m2) Fonte 

Cana-de-açúcar 1,86 Presente Estudo 

Cana-de-açúcar (Brasil) 2,24 Andreoli e Souza (2006) 

Milho (Usa) 3,3 Andreoli e Souza (2006) 

Milho (Italia) 5,0 Ulgiati (2001) 

  

A comparação dos resultados indica que a produção de etanol a partir de 

cana-de-açúcar requer área menor do que para a produção de etanol a partir de 

milho. Este resultado, entretanto, deve ser avaliado considerando o consumo total 

de combustíveis. No Brasil em 2009 foram consumidos 25,4 milhões de metros 

cúbicos de gasolina, ANP (2010). A área necessária para a substituição total deste 

volume de gasolina por etanol, sem considerar a diferença de consumo médio 

entre os veículos movidos a gasolina e a etanol, corresponde a 5,66 milhões de 

hectares. Este valor é aproximado à área total de plantio de cana da região Centro-

Sul na safra 2008/2009 (5,98 milhões de hectares) publicada pelo relatório “Perfil 

do setor de açúcar e do etanol no Brasil” publicado pelo MAPA (2010).  

 

4.3  
Perda de solo devido à erosão 

A perda do solo considerada neste estudo foi de 188 kg de solo por tonelada 

de cana-de-açúcar, e 2,3 kg de solo por litro de etanol. Para o cálculo foi dividido 

o valor que Donzelli (2005), calculou de 12,4 toneladas de solo perdidas por 

hectare num ano, entre o rendimento médio de 65,94 toneladas de cana por 

hectare para a safra 2009-2010 (Ibge, 2010a).  

Os resultados são melhores dos que encontrados pelo estudo de Ulgiati 

(2001), avaliando a produção de etanol de milho na Itália quando a perda de solo 

de 17 toneladas por hectare ano representou uma perda de solo de 6,2 kg por litro 

de etanol. Entretanto, este indicador deve ser avaliado considerando a produção de 

etanol em larga escala, como é o caso do Brasil. A perda de solo associada à área 

de cana colhida na safra 2008/2009 no Brasil, 7,06 milhões de hectares (Mapa, 

2010), é de 87,5 milhões de toneladas de solo por ano. Este impacto pode também 
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ser avaliado pela perda de solo associado a um tanque de combustível de 50 litros, 

capaz de rodar aproximadamente 350 km, que é de aproximadamente 115 kg de 

solo perdido. 

 
 

4.4  
Emissões atmosféricas 

Especificamente em relação às emissões atmosféricas, cujos resultados são 

apresentados a seguir: 

A contribuição dos gases mais emitidos durante o ciclo de vida do etanol 

está representada no quadro 4 e apresentada na tabela 20. A grande quantidade de 

CO2 deve-se à utilização intensa de diesel nas máquinas agrícolas, nos caminhões 

e nos ônibus empregados para o transporte do pessoal, além das emissões na 

queimada. 

 

Quadro 4. Maiores emissões atmosféricas do ciclo de vida do etanol.  

Fonte: Elaboração Própria 

96,59%

0,21% 3,20%

Emissões Atmosféricas 

CO2 N2O CH4

 
 
 
 

Tabela 21.  Porcentagem das maiores emissões atmosféricas do ciclo de vida do etanol. 

Fonte: elaboração própria. 

GEE kg /ha.ano % 

CO2 768,0 96,6% 

N2O 1,6 0,2% 

CH4 25,5 3,2% 

Total 795,2 100% 

  
As quantidades de emissões atmosféricas referentes ao ciclo de vida do 

etanol, segundo a atividade onde é originada estão apresentadas na tabela 21 e 



82 
 

 

representadas no quadro 5. O ciclo de vida do etanol brasileiro analisado gera a 

quantidade de 2.247,7 quilogramas de CO2 equivalente com base na quantidade 

básica  de um hectare por ano. 

 

Tabela 22.  Quantidade de substâncias atmosféricas emitidas por hectare de cultivo de 

cana-de-açúcar num ano. Fonte: elaboração própria. 

Emissões 
Atmosféricas 

Plantio da 
cana 

Manejo da 
cultura 

Colheita Usina Distribuição Total 

  kg /ha.ano 

CO2 219,4 31,9 488,8   25,9 

  
N2O 0,00066 0,88114 0,76154   2,09561E-08 

CH4 0,00799 3,4 22,1   0,00105 

Total 219,4 36,2 511,6   25,9 

CO2 
equivalente 

560,6 371,2 1.221,6 68,5 25,9 2.247,7 

 

- Potencial para o efeito estufa: 

De acordo com o quadro 5 a etapa que emite a maior quantidade de GEE em 

unidades de CO2 equivalente é a etapa da colheita devido à grande emissão de 

CO2 na queima da cana, anterior à colheita quando esta não é mecanizada, a 

segunda etapa mais importante em emissões é a etapa do plantio da cana, cujas 

emissões de CO2 e N2O são originadas na aplicação de herbicidas, calcário e 

inseticidas, e em terceiro lugar,  a etapa de manejo da cultura cujas emissões de 

N2O são ocasionadas devido à aplicação da vinhaça. 

 

Quadro 5. Emissões de GEE na produção de etanol segundo as etapas do ciclo de vida 

do etanol. Fonte: Elaboração Própria 

560,5716
25%

371,1911
17%

1221,6019
54%

68,4747
3%

27,9158
1%

Fontes de Emissões de GEE na Produção de Etanol      
(kg CO2eq./ha.ano)

PLANTIO DA CANA MANEJO DA CULTURA COLHEITA USINA DISTRIBUIÇÃO
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4.5   
Desflorestamento amazônico VS Produção de etanol 

O desflorestamento, além dos danos à biodiversidade (fragmentação de 

florestas, extinção de espécies, etc.), aos solos e aos recursos hídricos, também 

contribui para o efeito estufa, especialmente quando associado às queimadas.  

A destruição de florestas e de outras formas de vegetação nativa é 

responsável por mais de 75% das emissões líquidas de CO2 para a atmosfera do 

Brasil, colocando ao país segundo o livro: “Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável” publicado pelo IBGE (2010b), entre os dez maiores emissores 

mundiais de gases de efeito estufa. 

No quadro 6 é apresentada uma comparação entre a área de 

desflorestamento da Amazônia e a produção de cana de açúcar processada nos 

últimos 20 anos e no quadro 7 se compara a área de desflorestamento com a 

produção de etanol. Pode-se observar que as taxas de desflorestamento na 

Amazônia têm valores elevados e oscilantes ao longo do tempo. Após um período 

de crescimento quase contínuo da taxa de desflorestamento entre 1997 e 2004, 

quando atingiu um pico, o valor tem se reduzido nos últimos cinco anos.  

Embora a tendência de queda seja observada para todos os estados da 

Amazônia Legal, esta é mais acentuada em alguns deles. A área total 

desflorestada, por sua vez, se aproxima dos 20% da área florestal original da 

Amazônia, um dado preocupante, pois a velocidade com que o processo de 

desmatamento ocorre ainda é muito alta. Por outro lado pode-se observar que as 

produções de etanol e de cana de açúcar processada têm um constante crescimento 

ao longo dos últimos dez anos.  

Nos últimos cinco anos a produção de cana e etanol vem subindo 

acentuadamente enquanto o desflorestamento na Amazônia vem caindo. Pode-se 

concluir que o crescimento da produção do etanol não é um dos principais 

causadores do desflorestamento da Amazônia. 
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Quadro 6. Comparação de Desflorestamento VS a produção da cana de açúcar 

processada. Fonte: elaboração própria baseado em dados de ÚNICA (2010) e INPE 

(2010). 

 
 
 

Quadro 7. Comparação de Desflorestamento VS a produção de etanol.  

Fonte: elaboração própria baseado em dados de ÚNICA (2010) e INPE (2010). 
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4.6   
Produção de alimentos VS produção de etanol 

Normalmente a cana-de-açúcar não é uma lavoura pioneira em áreas virgens 

da fronteira agrícola, expandindo-se em áreas já ocupadas por outras atividades 

agrícolas, ocorrendo assim um processo de substituição de culturas. Para conhecer 

o impacto do cultivo da cana-de-açúcar na produção de alimentos, o fenômeno de 

substituição de culturas a continuação será analisado. 

Como se observa na Tabela 22, a atividade substituída predominante foi a 

pastagem bovina com 349.248 hectares e 77,84% do total seguido pelo cultivo da 

soja com 37.586 hectares e 8,4% do total dos cultivos que estão sendo 

substituídos.  

Para estimar qual é o impacto da expansão do cultivo da cana na produção 

de alimentos, se comparou as áreas totais cobertas por cada cultivo segundo censo 

2006 do IBGE com as áreas que estão sendo substituídas pelo cultivo da cana-de-

açúcar (Tabela 24). 

Assim a área estimada de pastagem no Brasil está próxima de 172 milhões 

de hectares, a fração substituída significa 0,2% desse total. Sendo as frações dos 

outros cultivos substituídos mínimas. Essa comparação confirma o senso comum 

dos especialistas que acompanham a atividade sucroalcooleira e revelam que as 

áreas de produção de alimentos substituídas, particularmente soja e milho, com 

um total de 49.200 hectares, representam apenas uma fração ínfima da área 

brasileira dessas lavouras, estimada em 36 milhões de hectares na safra 2008-09.  

 

Tabela 23. Participação das lavouras substituídas pela cana de açúcar na safra 

2008/2009. Fonte: elaboração própria baseado nos dados de Mapa (2010). 

Principais cultivos que estão sendo 
substituídos 

Cultivos Hectares % 

Milho 11.639 2,6% 

Soja 37.586 8,4% 

Café 636 0,1% 

Laranja 9.478 2,1% 

Pasto 349.248 77,9% 

Novas 4.047 0,9% 

Outros 35.828 8% 

TOTAL 448.462 100% 
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Tabela 24. Comparação entre as áreas de cultivo substituídas pela cana de açúcar e as 

áreas estimadas por cultivo substituído. Fonte: elaboração própria baseado nos dados 

de Mapa (2010) e do IBGE (2010a). 

Zona 

Cultivo 

Milho Soja Café Laranja Pasto Novos Outros Total 

Área de expansão de lavoura substituída pela cana-de-açúcar (ha) 

Centro - Sul 11.639 37.566 636 8.478 328.540 2.077 25.675 414.611

Norte-Nordeste 0 0 0 1.000 20.708 1.970 10.153 33.831 

Total 11.639 37.586 636 9.478 349.248 4.047 35.828 448.442

Censo, 2006 
Área estimada de cultivo (ha) 

 
11.724.362 15.646.980 1.687.851 596.919 172.333.073 

Fração de área 
de cultivo 

substituída 
0,10% 0,24% 0,04% 1,59% 0,20% 

 
 
 

4.7  
Zoneamento Agroecológico 

Comparando o mapa do ZAE, figura 15 com o mapa das usinas de etanol no 

Brasil, publicado no relatório “Perspectivas para o Etanol no Brasil”, EPE (2008) 

apresentado na figura 16, observa-se que atualmente existem cerca de 10 usinas 

em operação nas áreas de restrição do ZAE ou muito próximas a estas áreas: 2 

usinas no Bioma Amazônia e cerca de 8 usinas próximas ao Bioma Pantanal. 
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Figura 16. Bioma Amazônia, Bioma Pantanal e Bacia do Alto Paraguai no Território 

Brasileiro. Fonte: (Mapa et al., 2009) 
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Figura 17. Mapa da Usinas de Etanol no Brasil. Fonte: EPE 

 

Como as usinas mostradas na figura 16, operando nas áreas de restrição, já 

entraram em operação antes da conclusão do ZAE, cabe investigar as medidas e 

ações aplicáveis a elas. Logicamente ao localizar-se numa área restrita para o 

funcionamento, a obtenção de uma certificação ambiental para o etanol 

processado seria impossível. 

 

4.8  
Análise de Incertezas 

A metodologia seguida para a análise de incertezas é a recomendada pelo 

Manual de Boas Práticas e manejo de incertezas em inventários nacionais de GEE. 

IPCC (2006b). Ao não ter dados empíricos (dados de campo) para os itens de 

entrada e para seus respectivos fatores energéticos, só se empregaram valores das 

incertezas dos fatores energéticos que são recomendados pelo Manual de Boas 

Praticas para estudos onde são usadas considerações de expertos e dados 

bibliográficos como é neste casso. Estes valores são apresentados no Anexo 4. 

O resultado da análise das incertezas é mostrado na tabela 24, no Apêndice 

5 se mostra toda a memória de cálculo desenvolvida para encontrar as incertezas 

do cada uma das etapas do analise de ciclo de vida  do etanol. É importante 
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mencionar que a folha de cálculo do programa já esta implementada com a 

memória de cálculo das incertezas, assim quando posteriormente se tenham dados 

de campo podasse executar a análise. 

 

Tabela 25. Incertezas para cada uma das etapas do ciclo de vida do etanol de cana-de-

açúcar. Fonte: elaboração própria. 

Etapa 
Emissões 

de CO2 eq. 
(%) 

Plantio de Cana 4,0% 

Manejo da Cultura 0,2% 

Colheita 18,4% 

Usina - 

Distribuição 0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. 
Conclusões 

5.1  
Conclusões 

O presente trabalho permitiu identificar as etapas críticas da cadeia 

produtiva do etanol de cana-de-açúcar, aquelas com maiores consumos de 

recursos e com maiores emissões de resíduos para o meio ambiente. Ao mesmo 

tempo, foram identificados aqueles recursos, renováveis ou não, consumidos por 

cada uma das etapas e pela cadeia completa. O fluxo de energia e as emissões de 

todo o processo de produção de etanol brasileiro de cana são apresentados na 

última figura (Fluxograma de todo o processo). 

Com o cálculo do uso total de energia fóssil e a eficiência energética 

avaliou-se a eficiência do etanol de cana-de-açúcar como biocombustível. 

Comparado com os outros biocombustíveis, o etanol brasileiro apresenta 

rendimento energético de 8,0 (energia fornecida por energia consumida); a causa 

principal desse rendimento alto é a elevada produtividade na etapa agrícola 

(plantio e manejo da cultura). Os resultados também indicam que são consumidos 

14.431 MJ de energia não renovável por hectare por ano na produção do etanol. 

A atividade de plantio da cana é a de maior potencial de impacto para as 

categorias de consumo de recursos não-renováveis com um gasto de 51% (6.969,9 

MJ/ha.ano) da energia total consumida. A principal causa é o uso intensivo de 

diesel e de agrotóxicos. 

Todos os biocombustíveis, incluindo o etanol, têm sido apresentados como 

combustíveis que reduzem as emissões de gases de efeito estufa. O ciclo de 

produção de biocombustíveis é curto e fechado. Assim, todo o CO2 absorvido na 

etapa agrícola é emitido à atmosfera durante os próximos ciclos. Mas, ao longo do 

ciclo produtivo, há queima de combustíveis fósseis, tanto direta como 

indiretamente e, portanto, há emissão de CO2 para a atmosfera.
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A atividade da colheita de cana é a responsável de 54% (1.221,6 kg de CO2 

eq.) das emissões de todo o ciclo produtivo do etanol. A principal causa da 

atividade de colheita ser a de maior potencial de aquecimento global é a queimada 

da palha da cana-de-açúcar. 

Os resultados da presente dissertação concordam com outros estudos e 

também indica que, comparativamente, o etanol apresenta desempenho melhor em 

termos energéticos e em redução de emissões de CO2. Não obstante, visando a 

futura certificação do etanol brasileiro deve-se contemplar a questão da 

sustentabilidade e dos impactos ambientais consequentes de sua produção. 

A cadeia produtiva do etanol brasileiro de cana-de-açúcar esta associada a 

consumos significativos de recursos naturais. A perda de solo associada a um litro 

de etanol é de 2,3 kg (188 kg por toneladas de cana), enquanto que o consumo de 

água é de 1,7 m3 por toneladas de cana. Já a área agrícola necessária para a 

produção de etanol é de 1,8 m2 por litro de etanol (151,6 m2 por tonelada de cana).  

Baseando-se nesta ACV, podem-se sugerir algumas ações que tendem a 

melhorar o comportamento ambiental do ciclo de vida do etanol, entre elas a 

eliminação da queimada, a redução do uso de agroquímicos, a redução de uso de 

combustível fóssil e o uso de etanol nas máquinas agrícolas e no transporte. 

Esta metodologia pode ser utilizada para a certificação ambiental com o 

objetivo de avaliar o comportamento ambiental do etanol. Nas usinas, a inclusão 

deste estudo não representará grande esforço, pois os dados necessários para sua 

realização já são, em sua maioria, coletados periodicamente. 

Com o objetivo de abastecer os mercados exteriores com um combustível 

sustentável, o modelo de certificação deverá incluir as três dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. A metodologia proposta neste 

trabalho pode ser expandida e permitir uma abordagem completa incluindo a 

dimensão econômica e a social. 

Finalmente, pode se demonstrar que a expansão da produção do etanol de 

cana-de-açúcar não produz efeitos indiretos na produção de alimentos e no 

desflorestamento amazônico. 
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5.2  
Recomendações para trabalhos futuros 

Recomendam-se, como continuidade do presente trabalho, as seguintes 

ações: 

1. Deverá ser realizada uma atividade de levantamento de dados de campo, 

de um numero representativo de usinas em distintas zonas de produção 

nacionais, para o aperfeiçoamento da estrutura do programa (planilha), 

dos itens que devem ser reavaliados e incluídos na análise, dos fatores 

de emissão mais específicos para cada região e tecnologia e das 

incertezas. 

2. Aperfeiçoamento computacional do programa (planilha), construção de 

uma interface gráfica amigável e elaboração de um manual para facilitar 

sua utilização. Esta interface facilitará a difusão e sua utilização pelos 

produtores para o diagnostico ambiental das usinas. 

3. A metodologia empregada permite a avaliação comparativa de cenários 

alternativos na busca pela sustentabilidade e posterior certificação 

ambiental. Assim, outras cadeias de biocombustíveis brasileiros de 

outras matérias primas devem ser estudadas, como a mamona, a soja, o 

girassol entre outros. 
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Apêndice 1 
Consumo de Óleo Diesel nas operações de campo para a 
produção de cana-de-açúcar. 

Para o cálculo do poder calorífico do óleo diesel se usou as seguintes 

informações do Balanço Energético Nacional 2009,  BEN(2009): 

- Densidade: 840 kg/m
3 

- Energia contida (kcal): 10.100 kcal/kg 

Deve-se transformar a energia contida a MJ (238,84 kcal equivalem a1 MJ). 

- Energia contida (MJ): 

10.100 kcal/kg * 1 MJ/238,84 kcal =  42,287 MJ/kg 

Com o valor da energia contida num kg de óleo diesel podese obter o valor 

do Poder Calorífico do óleo diesel:  

42,287 MJ/kg * 840 kg/m
3
 * 1 m

3
/1000 L = 35,520 MJ/l 

O poder calorífico do óleo diesel estimado é de 35,52 MJ/l. 
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Apêndice 2 
Consumo de energia nos trabalhos manuais no cultivo da 
cana-de-açúcar 

Como dado básico para o cálculo da energia consumida nos trabalhos 

manuais, foi usado com referência a energia consumida pelo trabalho rural 

(kcal/homem-dia de trabalho): 14975 kcal/dia. Obtido por Giampietro e Pimentel 

(1990). A continuação se apresenta o cálculo do trabalho manual nas operações 

agrícolas da cana-de-açúcar: 

 

- Energia consumida pelo trabalho rural (MJ/dia homem de trabalho): 

238,85 kcal/MJ * 14975 kcal/dia = 62,7 MJ/dia 

- Energia consumida pelo trabalho rural (MJ/horas homem):  

62,7 MJ/dia * 1 dia de trabalho / 8 horas homem =  

7,8375 MJ/hora homem 

- Horas homem consumido por hectare num ano: 128 horas/ha.ano. 

- Energia total investida nos plantio:  

7,8375 MJ/ha.ano * 128 homens/ha.ano * 20% =  

200,64 MJ/ha.ano 

- Energia total investida no manejo da cultura:  

7,8375 MJ/ha.ano * 128 homens/ha.ano * 20% =  

200,64 MJ/ha.ano 

- Energia total investida na colheita:  

7,8375 MJ/ha.ano * 85,11 homens/ha.ano =  

667,05 MJ/ha.ano 
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Apêndice 3 
Consumo de energia no transporte da cana do campo até a 
usina 

Para o cálculo da energia no transporte da cana até a usina foi considerada a 

distancia media de 22 km, o transporte geralmente é feito em caminhões com 

capacidade entre 26 e 30 toneladas de cana, cujos consumos médios são de 1,6 

km/litro de óleo diesel carregado e 3 km/litro quando vazios. A continuação se 

apresenta o cálculo: 

 

- Distância média para recolher a cana: 22 km  

- Capacidade de caminhão (modelo Romeo e Julieta):  

26-30 t de cana (Media de 28 t de cana) 

- 1 hectare produz 76,6 Mg de cana, logo precisa de: 

 

76,6 t / 28 t :2,73 cargas 

 

- Consumo do caminhão carregado: 1,6 Km/litro 

 

- Consumo do caminhão vazio: 3 km/litro 

1 viagem (ida e volta) = 22 km * 2 = 44 km então  

4,6 km/litro / 2 = 2,3 km/litro 

 

- Consumo por hectare:  

44 km * 2,74 cargas / 2,33 km/ litro = 

51,74 litros * 5 colheitas / 6 anos = 43,1 litros / hectare.ano 

 

- Consumo de óleo diesel para o transporte da cana:  

43,1 litros por hectare por ano. 
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Apêndice 4 
Consumo de Água 

O consumo de água foi calculado tendo em conta a produção de cana, e seu 

rendimento. 

- Produção de cana (safra 2008-2009) = 

699.232.805 t de cana de açúcar produzida / 8.836.504 ha de cana 

colhida. Fonte: IBGE (Ibge, 2010a) 

= 65, 942  t açúcar/ha.ano  

 

- Produção de etanol (safra 2008-2009): 

= 65. 942 kg açúcar/ha.ano ÷ 12,25 kg de açúcar/ l etanol 

= 5382, 99 l etanol/ha.ano 

 

- Consumo de água por litro de etanol: 21 l água/l etanol. Fonte: Pimentel e 

Patzek (2007). 

 

- Consumo de água (l água/ha.ano) =  

5382, 99 l etanol/ha.ano x 21 l água/l etanol = 

113.042 9   l água/ha.ano 

 

- Rendimento de Cana: 65, 942 t/ ha.ano Fonte: IBGE (2010a) 

 

- Consumo de água por tonelada de cana processada =  

113. 042,9 l água/ha.ano ÷ 65,942 t /ha.ano = 

1714, 29 l água/t = 

1,71 m
3
 de água/tonelada de cana processada. 

 

 

 

 

 



105 
 

Apêndice 5 
Análise de Incerteza 

A continuação se apresenta o procedimento utilizado para estimar as 

incertezas associadas ao inventario das emissões dos gases efeito estufa do ciclo 

de vida do etanol de cana-de-açúcar.   

1. Uso de energia 

1.1 Equações do uso de energia 

Para cada item: 

Energia empregada por cada item (MegaJoule/ha.ano): 

Quant.  Bás. (Unidade Básica/ha.ano) * Fator Energ. (MJ/Unidade Básica) 

 

       A1                

- Quant.  Bás.: Indica a quantidade da cada uma das entradas. 

- Fator Energ. MJ/Unid. Bas.: Mostra o fator energético (em MegaJoules) 

utilizado para cada entrada pela unidade básica das entradas. 

 

1.2 Equações para calcular a incerteza para o uso de energia: 

           

   A2 

Para o erro porcentual: 

 

     A3 
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2. Emissão de CH4 

2.1 Equação para calcular a emissão de CH4: 

Emissão de CH4 (Kg./ha.ano): 

Energia empregada por cada item (MegaJoule/ha. ano) * Quantidade de CH4 

emitido pelo combustível de maior representabilidade para cada um dos item 

(Kg. CH4/MJ) 

      A4 

 

2.2 Equação para calcular a incerteza da emissão de CH4: 

 

  A5 

Para o erro porcentual: 

 

    A6 

 

2.3 Equação para calcular o fator de emissão de CH4:  

Fator de emissão (Kg. CH4/Unid. Bas.): 

Emissão de CH4 (Kg./ha.ano) / Quantidade Básica (Unidade Básica/ha.ano) 

      A7 

 

2.4 Equação para calcular a incertezas do fator de emissão de CH4: 

 

 

   A8 

 

Para o erro porcentual: 
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    A9 

 

3. Emissão de N2O 

3.1 Equação para calcular a emissão de N2O:  

Emissão de N2O (Kg./ha.ano): 

Energia empregada por cada item (MegaJoule/ha. ano) * Quantidade de N2O 

emitido pelo combustível de maior representabilidade para cada um dos item 

(Kg. N2O /MJ) 

      A10 

 

3.2 Equação para calcular a incerteza da emissão de N2O: 

 

  A11 

 

Para o erro porcentual: 

 

    A12 

 

3.3 Equação para calcular o fator de emissão de N2O:  

Fator de emissão (Kg. N2O /Unid. Bas.): 

Emissão de N2O (Kg./ha.ano) / Quantidade Básica (Unidade Básica/ha.ano) 

      A13 

 

3.4 Equação para calcular a incerteza do fator de emissão de N2O: 
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   A14 

Para o erro porcentual: 

 

    A15 

 

4. Emissão de CO2 

4.1 Equação para calcular a emissão de CO2: 

Emissão de CO2 (Kg./ha.ano):  

Energia empregada por cada item (MegaJoule/ha. ano) * Quantidade de CO2 

emitido pelo combustível de maior representabilidade para cada um dos item 

(Kg. CO2 /MJ) 

       A16 

 

 

4.2 Equação para calcular a incerteza da emissão de CO2: 

 

   A17 

 

Para o erro porcentual: 

 

    A18 
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4.3 Equação para calcular o fator de emissão de CO2: 

Fator de emissão (Kg. CO2 /Unid. Bas.): 

Emissão de CO2 (Kg./ha.ano) / Quantidade Básica (Unidade Básica/ha.ano) 

      A19 

 

4.4 Equação para calcular a incerteza do fator de emissão de CO2: 

 

 

    A20 

Para o erro porcentual: 

 

    A21 

 

5. Emissão em unidades equivalentes de CO2. 

5.1 Para a emissão em unidades equivalentes de CO2: 

Emissão de CH4 (Kg./ha.ano) * GWPCH4 + Emissão de CH4 (Kg./ha.ano) * 

GWPN2O + Emissão de CO2 (Kg./ha.ano) 

 

   A22 

 

5.2 Equação para calcular a incerteza das emissões em unidades equivalentes de 

CO2: 
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         A23 

 

 

6. Para as incertezas combinadas como % Del total de emissões por cada etapa 

do ciclo de vida do etanol de cana-de-açúcar, sendo i itens de entrada. 

 

     A24 
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Apêndice 6. Planilha de Cálculo. 

ITEM
Quant. 

Bas.

Unid. Bas./ 

ha.ano

Fator 

Energ.  

MJ/Unid. 

Bas.

MJ/    

ha.ano

Font. 

Equiv.

kg CH4/MJ 

(*10-3)

Emissão de 

CH4 

(Kg./ha.ano)

Fator de 

Emissão kg 

CH4/Unid. Bas. 

(*10-3)

kg 

N2O/MJ 

(*10-3)

Emissão de 

N2O 

(Kg./ha.ano) 

Fator de 

Emissão kg 

N2O/Unid. Bas. 

(*10-3)

kg CO2/MJ 

(*10-3)

Emissão de 

CO2 

(kg/ha.ano)

Fator de 

Emissão kg 

CO2/Unid. 

Bas.

kg 

CO2Eq/ha.

ano

Máquinas 39,6 kg. 8,5 337,5 C 1,E-06 3,4E-04 8,5E-06 1,5E-06 5,1E-04 1,3E-05 9,5E-02 31,9 0,8 32,1

Óleo Diesel 15,3 L 35,5 543,8 O 3,E-06 1,6E-03 1,1E-04 6,E-08 3,3E-05 2,1E-06 7,4E-02 40,3 2,6 40,3

Mão-de-Obra 25,6 H 7,8 200,7 P 3,E-06 6,0E-04 2,4E-05 6,E-08 1,2E-05 4,7E-07 7,3E-02 14,7 0,6 14,7

Herbicidas 3,2 kg. 451,7 1.445,3 P 3,E-06 4,3E-03 1,4E-03 6,E-08 8,7E-05 2,7E-05 7,3E-02 105,9 33,1 106,1

Calcário 367 kg. 1,3 480,8  0,8 275,3

Nitrogênio 56,7 kg. 54,0 3.061,8 0,6 34,6

Fósforo 16 kg. 3,2 51,0  0,2 2,7

Potássio 83 kg. 5,9 488,9  0,3 28,2

Sementes 2000 kg. 0,0 182,5 P 3,E-06 5,5E-04 2,7E-07 6,E-08 1,1E-05 5,5E-09 7,3E-02 13,4 0,0 13,4

Transp. de Insumos 5 L 35,5 177,6 O 3,E-06 5,3E-04 1,1E-04 6,E-08 1,1E-05 2,1E-06 7,4E-02 13,2 2,6 13,2

Subtotal 6.969,9 0,0080 6,6E-04 219,4 560,6

Máquinas 9,6 kg. 8,5 81,5 C 1,E-06 8,E-05 8,5E-06 1,5E-06 1,2E-04 1,3E-05 9,5E-02 7,7 0,8 7,7

Óleo Diesel 1,2 L 35,5 41,8 O 3,E-06 1,3E-04 1,1E-04 6,E-08 2,5E-06 2,1E-06 7,4E-02 3,1 2,6 3,1

Mão-de-Obra 25,6 H 7,8 200,7 P 3,E-06 6,0E-04 2,4E-05 6,E-08 1,2E-05 4,7E-07 7,3E-02 14,7 0,6 14,7

Inseticidas 0,2 kg. 363,8 87,3 P 3,E-06 2,6E-04 1,1E-03 6,E-08 5,2E-06 2,2E-05 7,3E-02 6,4 26,7 6,4

Aplicação de vinhaça 180 m3 671,1  3,4E+00 3,1E-01 171,4

Emissões do solo 0 0 0,0 0,E+00 5,7E-01 167,8

Subtotal    1.082,4  3,4 0,9 0,E+00 31,9 371,2

Máquinas 87,4 kg. 8,5 744,9 C 1,E-06 7,4E-04 8,5E-06 1,5E-06 1,1E-03 1,3E-05 9,5E-02 70,5 0,8 70,8

Óleo Diesel 12,7 L. 35,5 449,7 O 3,E-06 1,3E-03 1,1E-04 6,E-08 2,7E-05 2,1E-06 7,4E-02 33,3 2,6 33,4

Mão-de-Obra 53,5 H 7,8 419,3 P 3,E-06 1,3E-03 2,4E-05 6,E-08 2,5E-05 4,7E-07 7,3E-02 257,2 4,8 257,2

Emissões da queima   22,1 5,7E-01 0,E+00 0,0 0,0 676,4

Mineralição dos residuos 0 0 0,0 0,E+00 1,9E-01 0,E+00 0,0 0,0 55,8

Transporte da Cana 48,6 L 35,5 1725,6 O 3,E-06 5,2E-03 1,1E-04 6,E-08 1,0E-04 7,4E-02 127,9 2,6 128,0

Subtotal    3.339,4  22,1 0,8 0,E+00 488,8 1.221,6

Aço leve estrutural 28 kg. 30 839,7  29,7 1,1 29,7

Aço leve em 

equipamentos 25,1
kg.

30 753,0
 

26,6 1,1 26,6

Aço inoxidável 4,0 kg. 71,7 286,1  6,4 1,6 6,4

Cimento 11,5 kg. 6,2 71,1  5,8 0,5 5,8

Retificação ate 99.5% 0  225,3  

Reagentes químicos 

usados na usina 0
 

487,6
 

Subtotal 2.662,8 68,5

TOTAL PRODUÇÃO 14.054,6 2.221,8

Óleo diesel 9,8 L 35,52 349,3 O 3,E-06 1,0E-03 1,1E-01 2,1E-08 2,1E-06 0,1 25,9 2,6 25,9

Subtotal 349,3 1,0E-03 2,1E-08 25,9 25,9

TOTAL 14.403,9 2.247,7

Rendimento Cana de 

açúcar
65,9 t

Produção total de 

etanol
5.383 L 21,45

115.465,2
GWPCH4

Incertez

a 

GWPCH4

GWPN2O
Incerteza 

GWPN2O

8,2 23 296

8,0

Legenda:

AMARELO Carvao C

VERDE Oleo Crú O

AZUL Petroleo P

LARANJA

PLANTIO DA CANA

EMISSÕESENERGIAENTRADAS

COLHEITA

USINA

DISTRIBUIÇÃO

Balanço Energético final

Balanço Energético final incluindo a distribuição

MANEJO DA CULTURA

Unidade utilizada

Dados de entrada

Resultados

Fa tore s e ne rge tic os e  fa tore s de  e missã o  
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Anexo 1: Cálculo da energia fóssil consumida na fabricação e manutenção do maquinário agrícola.  
Fonte: Pimentel (1980) citado por Boddey et al. (2008). Dados apresentados na base de um hectare por ano. 

Maquinaria 

Densidade das 
maquinas 

% de aço Aço total Pneus totais 

Energia/ha 

Aço Pneus 
Total dos 
materiais  

Fabricação Manutenção Total Per ano 

kg/ha   kg/ha   MJ/ha 

Tratores e colheitadeiras 41,80 0,82 50,68 11,12 1.520,28 953,33 2.473,61 740,38 734,66 3370,13 674,03 

Implementos de arrastre 12,40 1,00 32,40 0,00 1.234,44 0,00 1.234,44 279,29 381,44 1.622,70 202,84 

Veículos para  carregar a cana 82,40 0,94 86,86 5,54 3.309,21 475,12 3.784,33 1.268,97 764,44 4.908,14 981,63 

  136,60                   1.408,91 

Energia de aço em tratores 30 MJ/kg         

Aço em implementos e caminhões 1,27 38,1 MJ/kg        

Pneus 85,7 MJ/kg         

Energia na fabricação de tratores 14,61 MJ/kg         

Energia na fabricação de implementos 8,62 MJ/kg         

Energia na fabricação de caminhões 14,61 MJ/kg         

Custo energético de manutenção  dos tratores 0,297 kg         

Custo energético de manutenção  dos implementos 0,309 kg         

Custo energético de manutenção  dos caminhões 0,202 kg         

total ajustado a vida real (TARL) 0,82 x (energia total usada+energia para à fabricação)      

Total de energia 
TARL+energia de 
manutenção        

Vida dos tratores 5 Anos         

Vida dos implementos 8 Anos         

Vida dos caminhões 5 Anos         

Fator Energético para o maquinário:                             1408,91 MJ/ha.ano ÷ 136,6 kg/ha = 10,3 MJ/kg.ano * 5 anos/6 = 8,5 MJ/kg  
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Anexo 2  Equipamentos e implementos utilizados nas etapas de plantio, manejo da cultura e colheita. 
Fonte: Macedo et al. (2004) 
 

N Operações agrícolas Equipamentos Pot cv Implementos 
Consumo 

(l 
diesel/h) 

Capacidade 
de trabalho 

(ha/h) 

Consumo 
específico 

(l/ha) 

Operações para preparo de solo e plantio 

1 Aplicação de calcário MF 290 78 
Carreta distribuidora de 
calcário 6 1,61 3,73 

2 Eliminação mecânica de soqueira Valmet 1580 143 
Elimindaor mecânico de 
soqueira 12,2 1,1 6,92 

3 Eliminação química de soqueira MF 275 69 Bomba de herbicida 4 2,5 1,6 

4 Gradagem pesada I CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 1,3 13,94 

5 Sobsolagem CAT D-6 165 Subsolador de 5 hastes 26 1 22,41 

6 Gradagem pesada II CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 1,35 13,53 

7 Gradagem pesada III CAT D-6 165 Grade pesada 18 D x 34" 27,6 1,35 13,53 

8 Gradagem de acabamento Valmet 1780 165 Grade leve 48 D x 20'' 15 1,6 9,38 

9 Sulcação e adubação MF 680 170 Sulcador adubador duplo 15 1,1 9,13 

10 Distribuição de mudas MF 275 69 Carreta para plantio 4 0,6 4,18 

11 
Fechamento do sulco e aplicação de 
inseticida MF 275 69 Cobridor de cana de 2 linhas 4,8 1,8 1,90 

12 Cultivo quimico (aplic. De herbicida) MF 275 69 Bomba de herbicida 4 2,5 1,21 

13 Cultivo mecânico (cultivo quebra do meio) MF 292 104 
Cultivador para quebra do 
meio 8 1,3 3,82 

 Total  144,92 

Operações para tratos culturais 

1 Aleiramento de palha MF 275 69 Aleirador de palha 4 1,5 2,92 

2 Cultivo triplice operação Valmet 1580 143 Cultivador triplice operação 9,2 1,3 4,49 

3 Cultivo quimico (aplic. De herbicida) MF 275 69 Bomba de herbicida 4 2,5 1,21 

 Total  8,62 

Operações para a colheita da cana 

1   Case A-7700 330 Colhedora de cana combinada 40,4 45 t/h 74 

2   MF 290 RA 78 Carregadora de cana 7,1 46 t/h 12,7 

3   Valtra BH 180 180 Reboque de julieta/transbordo 9 35 t/h 21,2 
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Anexo 3  
Metodologia de cálculo do uso de energia fóssil na usina.  

Fonte: Pimentel e Patzek (2007). 

 Vida útil  Massa
a
 

Incluindo 
manutenção

c
 

Incluindo 
uso de 

energia in-
situ

d
 

kg/ano kg/ha.ano 
Energia total 

  Anos
b
  Mg MJ/ha.ano 

Cimento na construção 50 1.600 4.800 4.992 99.840 11,47 75,83 

Aço leve (estrutural) 25 2.873 5.746 6.090,76 243.630,4 27,99 839,80 

Aço leve em equipamento 10 1.437 2.011,8 2.184,24 218.424 25,10 752,91 

Aço inoxidável 25 410 820 869,2 34.768 3,99 286,43 

 1.954,96 

 

Cana colhida que entra à 
usina 666.667 Mg/ano 

Área colhida por uma 
usina 8.703,2 ha 

Energia em cimento
e
 6,61 MJ/kg 

Energia em aço
f
 30 MJ/kg 

Energia em aço leve
g
 71,7 MJ/kg 

 

a
Dedini S.A. Piracicaba citado por Boddey et al.  (2008) 

b
Macedo et al. (2004) 

c
Costo de energia de manutenção de 4%. Fonte: (Boddey et al., 2008) 

d
12,5% da massa de cada componente. Fonte: Hammon et al. (1978) citado por 

Boddey et al. (2008) 

e
IEA (1999) citado por Boddey et al. (2008) 

f
Worrel et al. (1997) citado por Boddey et al. (2008) 

g
Energia incluída no aço inoxidável = 2,39 x energia em aço leve (Pimentel e 

Patzek, 2007) 
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Anexo 4 
Valores de incertezas para fatores energéticos, segundo as 
considerações de expertos IPCC.  

ITEM 

Incertezas devido a fatores de 
energia 

Categoria de Fonte 
 Fator 

energético 
(%) 

Máquinas Processos indústrias 7 

Óleo Diesel Combustíveis  Fosseis 5 

Mão-de-obra Trabalho 12 

Herbicidas Inseticidas e Herbicidas 5 

Calcário Aplicação de fertilizantes 8 

Nitrogênio Aplicação de fertilizantes 8 

Fósforo Aplicação de fertilizantes 8 

Potássio Aplicação de fertilizantes 8 

Sementes Processos industriais 10 

Transp. de Insumos Combustíveis  Fosseis 5 

Transporte da Cana Combustíveis  Fosseis 5 

Inseticidas Inseticidas e Herbicidas 5 

Aço leve estrutural Processos industriais 7 

Aço leve em 
equipamentos Processos industriais 7 

Aço inoxidável Processos industriais 7 

Cimento Processos industriais 7 

 

Fonte: IPCC (2006b) 
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