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a From Alcohol to Ethanol: 
a Winning Trajectory

Do álcool ao etanol: 
trajetória única

São muitas as externalidades econômicas, sociais e ambientais da indústria do etanol 
de cana-de-açúcar para a sociedade: diversifi cação energética, redução de gases de 
efeito estufa, redução de gastos com saúde pública, geração de empregos, inovação 

tecnológica e interiorização do desenvolvimento. Trata-se de uma alternativa renovável 
que colocou o Brasil na vanguarda do planeta no campo da substituição de petróleo e do 
combate às mudanças do clima. Já vivemos a era da tração animal, a era do carvão e agora 
estamos começando a sair da era do petróleo. A era da energia feita com carbono reciclado 
via fotossíntese faz muito mais sentido!”

This industry off ers society many economic, social and environmental externalities: 

energy diversifi  cation, reduction of greenhouse gases, lower public health expenditures, 

job creation, technological innovation and rural development. It constitutes a renewable 

alternative that has made Brazil a world leader in the areas of petroleum substitution and fi  

ghting climate change. We have lived through the eras of animal traction and coal, and now 

we’re starting to leave behind the oil era. Th e age of energy made from carbon recycled via 

photosynthesis makes much more sense!”

Marcos Sawaya Jank
Presidente da UNICA

“

“



From Alcohol to Ethanol: 
a Winning Trajectory

Do álcool ao etanol: 
trajetória única

Etanol Final com Inglês.indd   1Etanol Final com Inglês.indd   1 22/11/2010   17:33:0622/11/2010   17:33:06



Etanol Final com Inglês.indd   2Etanol Final com Inglês.indd   2 22/11/2010   17:33:5522/11/2010   17:33:55



From Alcohol to Ethanol: 
a Winning Trajectory

Margarida Cintra Gordinho

Do álcool ao etanol: 
trajetória única

Etanol Final com Inglês.indd   3Etanol Final com Inglês.indd   3 22/11/2010   17:34:0722/11/2010   17:34:07



Etanol Final com Inglês.indd   4Etanol Final com Inglês.indd   4 22/11/2010   17:34:1422/11/2010   17:34:14



Acknowledgements
Agradecimentos

Alfred Szwarc, Adhemar Altieri, 
Aloisio Nunes de Almeida, Antonio 
de Pádua Rodrigues, Beatriz Lefèvre, 
Eduardo Burgos, Claudia Banús, 
Fernando Milliet de Oliveira, Henry 
Joseph, José Octaviano Cury, José 
Pilon, Mario de Almeida, Sergio Prado 
e Werther Annicchino.

Açúcar bruto.
Raw sugar.
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matrix
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A nossa histórica cana-de-açúcar converteu-se na planta culti-
vada mais extraordinária que se conhece hoje para produzir 

combustíveis e bioeletricidade de baixo carbono. Trata-se da nova 
cana-de-energia, nascida com o ousado Programa Nacional do Ál-
cool (Proálcool) nos anos 1970, que impôs a mistura de etanol na 
gasolina, a ampla distribuição do produto nos postos de combustível 
e os veículos movidos a álcool puro. 

Nos anos 1990, com a queda do preço do petróleo, o programa 
quase morreu. Mas renasceu em 2003, pelo esforço dos produto-
res e da indústria automobilística brasileira. Desde então, o Brasil 
converteu-se no maior laboratório de desenvolvimento de motores 
bicombustíveis do planeta, atingindo em março de 2010 a marca 
dos 10 milhões de veículos fl ex nas ruas. Em 2009, o consumo de 
etanol no país superou o de gasolina.

Brazil’s legendary sugarcane has become the most 
extraordinary crop known today for produ-

cing fuels and low carbon bioelectricity. Th is is the 
new ‘energy cane’, born in the 1970s out of Brazil’s 
ambitious National Ethanol Program. Known in 
Portuguese as Proálcool, because until quite recently 
Brazilians gave sugarcane ethanol the popular name 
of “alcohol”, the program introduced mandatory 
blending of ethanol in gasoline, widespread ethanol 
distribution at service stations and the introduction 
of vehicles running on pure ethanol.

Proálcool almost died out in the 1990s, because of 
falling oil prices. But it bounced back to life in 2003 
through the eff orts of ethanol producers and the 
Brazilian automotive industry. Since then, Brazil has 
become the world’s largest laboratory for the develop-
ment of fl ex-fuel engines, reaching the landmark of 
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Ao mesmo tempo, começamos a produzir eletricidade do bagaço 
e das palhadas da cana-de-açúcar. Trata-se de uma fabulosa reserva 
de energia limpa e renovável, disponível perto dos centros de con-
sumo elétrico nacional. O mais interessante é que ela é altamente 
complementar às hidrelétricas, pois se encontra disponível nos meses 
de safra de abril a novembro, exatamente o período de menor plu-
viosidade, em que os rios e reservatórios de água estão mais baixos. 
No entanto, só 22% das usinas de cana do país exportam energia 
para a rede elétrica brasileira, gerando apenas 2% do nosso consumo 
anual. Temos mais de 13 mil MW médios de energia elétrica “ador-
mecida” nos canaviais do Centro-Sul, o equivalente a três usinas 
de Belo Monte ou 14% das necessidades nacionais estimadas para 
2020. Um imenso potencial que precisa ser despertado!

Estamos entrando na terceira fase da história do etanol, quando ele 
deixa de ser uma experiência isolada do Brasil e passa a ser adotado 
em mais de trinta países. Esta terceira fase nasce do esforço global 
de redução dos gases de efeito estufa, que causam o aquecimento 
do planeta. Após dois anos de pesquisas, a Agência de Proteção Am-
biental dos EUA (EPA) classifi cou o etanol de cana-de-açúcar como 
“biocombustível avançado”, com 61% de redução comprovada na 
emissão dos gases causadores do efeito estufa em relação à gasolina, 
um valor três vezes superior ao obtido pelo etanol de milho, que 
resulta em apenas 21% de redução.

10 million fl ex-fuel vehicles on the roads in March of 
2010. Ethanol consumption in Brazil overtook that 
of gasoline in 2009.

At the same time, Brazil began producing electricity 
from sugarcane straw and bagasse. Th is is a fabulous 
reserve of clean, renewable energy, available near the 
country’s major centers of electricity consumption. 
Th e most interesting aspect is that this is highly 
complementary to hydro power because it is available 
during the April-November harvest season, which is 
precisely the period of least rainfall when rivers and 
reservoirs are at their lowest levels. However, only 
22% of Brazilian sugarcane mills export electricity 
to the grid, meeting just 2% of the country’s annual 
electricity needs. Th at leaves over 13,000 average 
MW of electric power lying unused in the cane 
fi elds of South-Central Brazil, the equivalent of 
three times the planned output of the Belo Monte 
hydropower station, or 14% of the forecast national 
requirement in 2020. It’s huge potential that needs 
to be realized.

We are now entering the third phase in the history of 
ethanol, as it ceases to be an isolated experiment in 
Brazil and is being adopted in over 30 countries. Th is 
third phase is born out of the global eff ort to reduce 
the greenhouse gases that cause global warming. 
After two years of research, the US Environmental 
Protection Agency (EPA) has classifi ed sugarcane 
ethanol as an advanced biofuel that generates a proven 
reduction of 61% in the emission of greenhouse gases, 
compared to gasoline. Th at is three times better than 

Aproveitamento da vinhaça. 
Foto premiada no Top Etanol 2010.

Vignasse used as an organic fertilizer. 
Prize-winning photo at the 2010 Top Ethanol Awards.
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Este valor considera, em primeiro lugar, o balanço de emissões desde 
o plantio da cana até o escapamento dos automóveis. Considera 
também os chamados “efeitos do uso direto e indireto da terra”. 
O risco de desmatamento direto pela expansão da cana não ocorre 
mais há muito tempo no país; mas também foi mensurado o efeito 
indireto, que seria o associado ao risco de a cana estar “empurrando” 
outras atividades agropecuárias para novas áreas e assim provocando, 
indiretamente, o desmatamento.

Enquanto a cana é renovável – e, portanto, infi nita – e grande 
redutora de emissões, o petróleo é cada vez mais escasso e o maior 
responsável pelo aquecimento global. A era do petróleo barato, 
defi nitivamente, acabou! Hoje a alternativa é um petróleo caro, 
armazenado em reservatórios de custo e risco elevados, que vai 
terminar sendo atirado na atmosfera, aquecendo o planeta. É bem 
mais simples e inteligente produzir o mesmo carbono a partir da 
energia infi nita do Sol, da água das chuvas, da riqueza dos solos, por 
meio da fotossíntese das plantas cultivadas, reciclando o carbono 
da atmosfera. Isso tem de ser feito com alta tecnologia, via ganhos 
de produtividade que poupem ao máximo a necessidade de uso 
adicional de terra – como fi zemos no Brasil, onde substituímos mais 
de 50% da gasolina com apenas 1% de nossas terras aráveis.

Em junho de 2010, os três principais candidatos à presidência 
da República compareceram à cerimônia de entrega da primeira 
edição do Prêmio Top Etanol 2010, evento organizado pelo Pro-
jeto Agora – Agroenergia e Meio Ambiente, o maior programa de 
comunicação e marketing institucional do agronegócio brasileiro. 
Reconheceram que o Brasil tem a obrigação de desenvolver políticas 
estáveis e coerentes que garantam o crescimento da participação de 

corn ethanol, where the reduction is assessed by the 
EPA at only 21%.

Th ese values initially consider the farm-to-tailpipe 
balance of emissions, but they also take into account 
the so-called “direct and indirect land-use eff ects.” 
Brazil has not had a risk of direct deforestation for 
sugarcane expansion for a long time, but the study 
also measured the indirect eff ect, which would be 
that associated with the risk of sugarcane expansion 
pushing other agricultural activities into new areas 
and thus indirectly provoking deforestation.

While sugarcane is renewable – and therefore infi -
nite – and a great reducer of emissions, petroleum 
is increasingly scarce and is largely responsible for 
global warming. Th e era of cheap oil is defi nitely 
over! Today the alternative is expensive oil, that must 
be located and retrieved at high cost and risk, only 
to end up being expelled into the atmosphere and 
warming the planet. It is much simpler and smarter to 
produce the same carbon from the infi nite energy of 
the sun, the rain and the richness of the soil via crop 
photosynthesis, recycling atmospheric carbon. Th is 
must be done with high technology, taking advantage 
of productivity gains that minimize the need for ad-
ditional land use. We have done just that in Brazil, 
replacing over 50% of our gasoline consumption with 
only 1% of our arable land.

In June of 2010, the three leading candidates for the 
Brazilian presidency attended the fi rst annual Top 
Ethanol awards ceremony, an event organized by the 
“AGORA Project – Bioenergy and the Environment” 
(Projeto Agora – Agroenergia e Meio Ambiente), 
the largest communications and institutional mar-
keting program in Brazilian agribusiness. All three 
candidates recognized that Brazil has an obligation 
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energias renováveis, como os produtos da cana-de-açúcar, na matriz 
energética brasileira. 

São muitas as externalidades econômicas, sociais e ambientais desta 
indústria para a sociedade: diversifi cação energética, redução de gases 
de efeito estufa, redução de gastos com saúde pública, geração de 
empregos, inovação tecnológica e interiorização do desenvolvimen-
to. Trata-se de uma alternativa renovável que colocou o nosso país 
na vanguarda do planeta no campo da substituição de petróleo e do 
combate às mudanças do clima. Já vivemos a era da tração animal, a 
era do carvão e agora estamos começando a sair da era do petróleo. 
A era da energia feita com carbono reciclado via fotossíntese faz 
muito mais sentido!

Marcos Sawaya Jank
Presidente da UNICA

to develop stable and consistent policies to ensure 
growing participation of renewable energies such as 
sugarcane products in the national energy matrix.

Th is industry off ers society many economic, social and 
environmental externalities: energy diversifi cation, 
reduction of greenhouse gases, lower public health ex-
penditures, job creation, technological innovation and 
rural development. It constitutes a renewable alterna-
tive that has made Brazil a world leader in the areas of 
petroleum substitution and fi ghting climate change. 
We have lived through the eras of animal traction and 
coal, and now we’re starting to leave behind the oil 
era. Th e age of energy made from carbon recycled via 
photosynthesis makes much more sense!

Marcos Sawaya Jank
President of Unica

O texto acima foi originalmente publicado em O Estado de S. Paulo, em 9 de junho de  2010/ 
Newspaper article “Ethanol, petroleum and the energy matrix”.
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A fl oresta amazônica e o cerrado não estão ameaçados pelos 
canaviais. A produção de cana-de-açúcar se concentra nas regiões 
Centro-Sul (89%) e Nordeste (11%) do Brasil. O mapa mostra em 
vermelho as áreas onde se concentram as plantações e usinas 
produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade, segundo dados ofi ciais: 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE) e Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

The Amazon Rainforest and the Cerrado (savannah) are not threatened by 
sugarcane plantations. Sugarcane is located mainly in the South-Central 
and Northeastern regions, which account for 89% and 11% of production 
respectively. The map highlights the areas where plantations, sugar mills, 
ethanol refi neries and bioelectricity production units are located, according to 
offi cial data from the São Paulo State University of Campinas (SP), the Brazilian 
Geography and Statistics Institute and the Sugarcane Technology Center.

Fonte/Source: NIPE/Unicamp, IBGE e CTC
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432 usinas em operação
• 83 na região Norte-Nordeste 
• 349 na região Centro-Sul  

432 production plants in 
operation
• 83 in the North/Northeast region 
• 349 in the South-Central region 

5 maiores grupos econômicos da 
região Centro-Sul do Brasil 
responderam por 24% da moagem regional e 
por cerca de 20% de toda cana moída no país. 

5 largest groups in South-Central Brazil 
accounted for 24% of all sugarcane processed in that 
region and around 20% of all cane crushed in Brazil.

22% da moagem de cana-de-açúcar 
da região Centro-Sul do Brasil 
ocorreu em empresas com participação ou controle 
de capital externo. 

22% of all cane in South-Central Brazil  
was processed by companies fully or partly foreign 
owned.

Fonte/Source: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Posição/Position em 31 de agosto de 2010.

Fonte/Source: UNICA. Safra/Harvest 2009/2010. Fonte/Source: UNICA. Safra/Harvest 2009/2010.

Fonte/Source: UNICA e/and MAPA.  Nota/Note: 2010/2011p: preliminar/preliminary; 2020/2021e: estimativa/estimate.

The sector in numbers

A MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR PELO BRASIL
Milhões de toneladas

SUGARCANE CRUSHING IN BRAZIL
Millions of tonnes

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR PELO BRASIL
Milhões de toneladas

BRAZILIAN PRODUCTION AND EXPORTS OF SUGAR
Millions of tonnes

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ETANOL PELO BRASIL
Milhões de litros

BRAZILIAN PRODUCTION AND EXPORTS OF ETHANOL
Millions of liters

CONSUMO DOMÉSTICO DE ETANOL
Bilhões de litros

DOMESTIC CONSUMPTION OF ETHANOL
Billions of liters

Fonte/Source: UNICA e/and MAPA.  

Nota/Note: 2010/2011p: preliminar/preliminary; 

2020/2021e: estimativa/estimate.

Fonte/Source: UNICA, Secex e/and ANP. Elaboração/Preparation: UNICA.   

* Projeção/Projection. 

Os números do setor
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As etapas da safra.
Th e harvest at various stages.
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O cultivo zeloso do planeta é condição  sine qua non para a 
sobrevivência da espécie humana e a criação de modos decentes de 
vida para toda a população mundial [...]. Somos uma empresa a 

bordo de um pequeno navio. A conduta racional é a condição para a 
sobrevivência.

Barbara Ward e René Dubos, 19721

…the careful husbandry of the Earth is a sine qua non 
for the survival of the human species, and for the creation 
of decent ways of life for all the people of the world.(…): 

We are a ship’s company on a small ship. Rational behav-
ior is the condition of survival

Barbara Ward and René Dubos, 19721

A história é um processo em movimento. A evolução da civi-
lização industrial se orientou pelo progresso material e sua 

condição modifi cou-se com o tempo e de acordo com as circuns-
tâncias e características das populações envolvidas. O século XX 
começou sob o signo da velocidade e o ritmo das transformações 
acelerou-se extraordinariamente. Apenas em sua primeira década 
incorporaram-se ao cotidiano a eletricidade, a lâmpada, o telefone, 
o rádio, o toca-discos, o automóvel e o aeroplano. Na periferia do 
sistema, o Brasil acompanhou essas mudanças mais lentamente.

O desenvolvimento dos motores a explosão e sua aplicação aos 
transportes foi um passo singular da Revolução Industrial. Coube 
a Rudolf Diesel a inovação do uso de derivados de petróleo para 

History is a process in motion. Th e evolution 
of industrial civilization has been dictated by 

material progress and conditions have changed with 
the passage of time, circumstances and the charac-
teristics of the populations involved. Th e twentieth 
century began under the sign of speed, and the pace 
of change has accelerated dramatically. In just the fi rst 
decade, daily life incorporated electricity, the light 
bulb, the telephone, the radio, the gramophone, the 
motorcar and the airplane. Sitting on the periphery 
of the system, Brazil kept pace with these changes 
more slowly.

Th e development of the internal combustion engine 
and its application to transportation was a major 
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movimentar os novos motores. A energia que moveu a modernidade 
capitalista repousou sobre esse recurso não renovável. 

No Brasil emergiam novas ideias. O presidente brasileiro Francisco 
de Paula Rodrigues Alves, pela Lei nº 957, de 30 de novembro de 
1902, autorizou o investimento de até cinquenta contos de réis, por 
intermédio da Sociedade Nacional de Agricultura, para promover 
um concurso ou exposição de aparelhos destinados às aplicações in-
dustriais do álcool. No ano seguinte, essa quantia foi quadruplicada 
para a realização da Exposição Internacional de Aparelhos a Álcool, 
que aconteceu em 25 de novembro de 1903, no Rio de Janeiro. 
Foi também realizado um congresso que recomendou a inclusão de 
motores a álcool nos serviços federais, estaduais e municipais, entre 
outras providências de divulgação do uso do álcool-motor.

Instalou-se inicialmente na Europa a fabricação sistemática de 
veículos automotivos manufaturados e voltados para o mercado de 
luxo, a maioria com motores movidos a álcool. O Peugeot modelo 
Vis-à-Vis, que Santos Dumont comprou na França em 1891, era 
a álcool, como eram também os primeiros carros trazidos para São 
Paulo pelos Prado e pelos Álvares Penteado.

Os Estados Unidos assumiram a liderança da produção com a 
instalação da linha de montagem pela Ford & Co. O Modelo T, 
lançado em 1908, permaneceu em produção até 1927; era um 
carro com preços populares que tem sido apontado como o pri-
meiro veículo fl ex. A fl exibilidade de combustível do Modelo T, 
pelo ajuste manual da ignição por centelha, era também utilizada 
em outros veículos da época. 

step in the industrial revolution. We have Rudolf 
Diesel to thank for the innovation of using petroleum 
derivates to power the new engines, and the energy 
that powered modern capitalism depended on this 
non-renewable resource.

New ideas were emerging in Brazil. Under Law No. 
957 of November 30, 1902, President Francisco de 
Paula Rodrigues Alves authorized an investment of up 
to Rs.50:000$000 (50,000 contos de réis, then the Bra-
zilian currency) via the National Agriculture Society 
to promote an exhibition of and contest for apparatus 
designed for industrial applications of ethanol. Th is 
amount was quadrupled in the following year to stage 
the International Exhibition of Ethanol Equipment, 
which took place on November 25, 1903, in Rio de 
Janeiro. Th ere was also a congress that recommended 
the use of ethanol-powered engines by federal, state 
and municipal agencies, together with other provi-
sions for popularizing the use of ethanol engines.

Th e fi rst systematic manufacture of automobiles 
happened in Europe and was aimed at the luxury 
market, with most engines running on ethanol. Th e 
Peugeot Vis a Vis automobile that Brazilian aviation 
pioneer Alberto Santos Dumont purchased in France 
in 1891 was ethanol-powered, as were the fi rst cars 
brought to São Paulo by the Prado and Álvares 
Penteado families.

Th e United States took the lead in automobile pro-
duction when Th e Ford Motor Company built its 
fi rst assembly line. Launched in 1908, the Model 
T remained in production until 1927 as a popular-
priced car that has been described as the fi rst fl ex-
fuel vehicle. Th e fuel fl exibility of the Model T was 
achieved by manual adjustment of the ignition spark, 
the same system used in other vehicles of the time. 
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Em 1912 iniciou-se a distribuição de tambores com derivados de 
petróleo no Brasil, e os postos de abastecimento chegaram dez 
anos mais tarde. Durante a Primeira Guerra Mundial, Henry Ford 
procurava um substituto para a gasolina e pressagiava o fi m da era 
do petróleo:

A gasolina está indo; o álcool, chegando [...]. E olhe que está chegando 
para fi car, pois é uma fonte ilimitada. E é bom nós nos prepararmos 
para recebê-la. O mundo espera por um substituto para a gasolina. 
E, quando ele chegar, não haverá mais gasolina; dentro em pouco, os 
preços da gasolina subirão tanto que será inviável consumi-la como 
combustível de motor. Não tarda o dia em que cada tambor de gasolina 
deverá ser substituído por um tambor de álcool.

Henry Ford 2

Brazil saw the fi rst distribution of oil derivatives in 
drums in 1912. Filling stations appeared 10 years 
later. During World War I, Henry Ford sought a 
replacement for gasoline and forecast the end of the 
oil era: 

“Gasoline is going - alcohol is coming,” he told a re-
porter for the Detroit News in 1916. “It is coming to 
stay, too, for it’s in unlimited supply. And we might as 
well get ready for it now. All the world is waiting for a 
substitute for gasoline. When that is gone, there will be 
no more gasoline, and long before that time, the prices 
of gasoline will have risen to a point where it will be 
too expensive to burn as motor fuel. Th e day is not far 
distant when, for every one of those barrels of gasoline, 
a barrel of alcohol must be substituted.

Henry Ford 2

O Fiat a álcool de Antônio 
Prado Júnior, no raide 

São Paulo-Ribeirão Preto.
Th e ethanol-powered Fiat of 

Antônio Prado Junior during the 
São Paulo – Ribeirão Preto rally.
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Em 1922 instalou-se no Brasil a Atlantic Refi ning Company, e em 
1934 começou a funcionar a Destilaria Rio Grandense, que daria 
origem em 1937 à primeira refi naria de petróleo brasileira, em Uru-
guaiana, no Rio Grande do Sul. Na década de 1930 era oferecido 
no Brasil o trator Fordson movido a álcool. 

A gasolina era de difícil acesso; não havia rodovias que permitissem 
circular pelo país; apenas as estradas de ferro e a navegação de cabo-
tagem venciam as grandes distâncias. O progresso era o domínio do 
homem sobre a natureza. No século XX, fl orestas foram destruídas  
para plantações e para fazer carvão, rios foram poluídos com resíduos 
industriais e poços foram perfurados, no afã de encontrar petróleo, 
principal fonte de energia desse modelo de desenvolvimento. 

Importância da natureza

O primeiro Código Florestal Brasileiro data de 1934 e foi elaborado 
em torno da preservação dos ecossistemas naturais, limitando sua 
destruição. A precariedade de sua implantação levou a novos estudos e 
à elaboração de um novo Código Florestal através da Lei nº 4771/65 
afi rmando serem de interesse comum as fl orestas e demais formas de 
vegetação úteis às terras que recobrem. Em 1967 foi criado o Ins-
tituto Brasileiro de Defesa Florestal (IBDF), que, extinto em 1989, 
transferiu seu patrimônio, recursos, competências e atribuições para 
a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), atribuições que, 
ainda no mesmo ano, foram alocadas no Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A política ambiental 
brasileira está ligada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).

In 1922 the Atlantic Refi ning Company started 
operations in Brazil, and in 1934 the Rio Grande Dis-
tillery was launched. Th is paved the way in 1937 for 
Brazil’s fi rst oil refi nery at Uruguaiana, in Rio Grande 
do Sul state. Also in the 1930s the ethanol-powered 
Fordson tractor was marketed in the country.

Gasoline was diffi  cult to come by in Brazil; there were 
no highways to make cross-country travel possible 
and travelling great distances could be achieved only 
via railways and coastal shipping. Progress meant man 
establishing dominance over nature. In the twentieth 
century, forests were destroyed for plantations and to 
make charcoal, rivers polluted by industrial waste and 
wells drilled in a mad rush to fi nd oil, the main source 
of energy for this model of development. 

The importance of nature

Brazil’s fi rst Forest Code dates from 1934 and was 
aimed at preserving natural ecosystems, limiting 
their destruction. However, it was not eff ectively 
implemented and this led to new studies and the 
drafting of a new Forest Code under Law 4771/65. 
Th is declared to be of public interest the forests and 
other forms of vegetation that are necessary to the 
land they cover.

In 1967 the Brazilian Institute of Forest Protection (In-
stituto Brasileiro de Defesa Florestal – IBDF) was cre-
ated. However, it was shut down in 1989and its assets, 
resources, responsibilities and attributions were trans-
ferred to the Special Secretariat of the Environment 
(Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA), and 
then later that year transferred again to the Brazilian 
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A percepção da responsabilidade do homem pela perpetuação do 
planeta começaria a entrar realmente em foco no mundo durante 
a década de 1970. Formava-se um consenso sobre a constatação de 
que boa parte dos recursos naturais não eram renováveis e vinham 
sendo explorados e gastos pelos homens, mais por uns do que por 
outros, de forma irracional. Começou a se difundir a visão de que 
era urgente proteger a natureza da ação humana predatória. Este 
foi, sem dúvida, o ponto de partida de transformações importantes 
em escala mundial.

Em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, foi um marco, 
ao chamar a atenção para a gravidade da situação ambiental. Seu 
documento-base, “Only One Earth: Th e Care and Maintenance 

Institute of the Environment and Renewable Natural 
Resources (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama). Brazil-
ian environmental policy is the responsibility of the 
Ministry of the Environment (Ministério do Meio 
Ambiente – MMA).

During the 1970s the world started to develop a 
perception of man’s responsibility for the perpetua-
tion of the planet. A consensus emerged around the 
fact that many natural resources are not renewable 
and were being irrationally exploited and consumed 
by humans, some more than others. From this point, 
the idea began to spread that it was urgent to pro-
tect nature from predatory human action. Th is was 
without doubt the starting point for major changes 
worldwide.

Th e 1972 United Nations Conference on the Hu-
man Environment held in Stockholm, Sweden, was 
a milestone in drawing attention to the serious envi-
ronmental situation. “Only One Earth: Th e Care and 
Maintenance of a Small Planet” was the basic docu-
ment for the event. It introduced an environmental 
dimension into the international political agenda, as 
a conditioning and limiting factor for the traditional 
model of development and use of natural resources.

The fact that 113 countries participated in the 
Stockholm meeting confi rmed that the new vision 
was becoming widespread: we were a planet at risk of 
destruction. In fact, the uncontrolled exploitation of 
natural resources pointed in that direction. During 
conference deliberations the Earth was compared to a 

Pioneiros: Fernando dos Reis, Lair António de Souza, Maurílio Biagi, 
Lamartine Navarro Junior e o  presidente Ernesto Geisel, 1974.
Pioneers: Fernando dos Reis, Lair António de Souza, Maurílio Biagi, Lamartine 
Navarro Junior and President Ernesto Geisel, 1974.
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           Proálcool: Energy security 
and Independence in the 1970s

of a Small Planet”, introduziu na agenda política internacional a 
dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo 
tradicional de desenvolvimento e do uso dos recursos naturais.

A participação de 113 países no encontro de Estocolmo confi rmou 
o alcance da nova visão: éramos um planeta em risco de destruição 
e a exploração descontrolada dos recursos naturais apontava para 
essa direção. Impunha-se adotar um comportamento racional para 
garantir a sua sobrevivência. 

Na ocasião, também fi caram evidentes as diferenças de perspectiva 
entre os países industrializados e os demais. Inicialmente, o Brasil 
liderou um grupo de 77 países que defendiam o crescimento a 
qualquer custo. Desenvolvimento e preservação eram vistos como 
opostos e excludentes. 

A delegação brasileira, a princípio cética a respeito, assinou sem reserva 
a Declaração de Estocolmo. Em consequência, Henrique Brandão 
Cavalcanti, secretário-geral do Ministério do Interior e membro da 
delegação brasileira, promoveu a elaboração do decreto, instituindo 
em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que iniciou as suas 
atividades em 14 de janeiro de 1974.

Paulo Nogueira Neto, 20043

Um dos principais desdobramentos de Estocolmo, que constituiu 
grande avanço na organização da defesa do planeta, foi a criação do 

ship with limited and fi nite provisions: it was essential 
to behave rationally to ensure the ship’s survival.

Stockholm also revealed diff erent points of view on 
the part of industrialized and other countries. Brazil 
initially led a group of 77 countries that defended 
growth at any cost. Development and preservation 
were seen as mutually exclusive opposites.

Th e Brazilian delegation was essentially skeptical, but 
signed the Stockholm Declaration without reservation. 
One result was that Henrique Brandão Cavalcanti, 
Secretary General of the Interior Ministry and a 
member of the Brazilian delegation, led the drafting 
of a decree that in 1973 set up the Special Secretariat 
for the Environment, which started operations on 
January 14, 1974.

Paulo Nogueira Neto, 20043

Etanol Final com Inglês.indd   26Etanol Final com Inglês.indd   26 22/11/2010   17:35:3022/11/2010   17:35:30



27

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a 
primeira agência ambiental global. 

Entretanto, ainda nessa época, raras ações isoladas visavam a prote-
ção do ambiente. A cobertura fl orestal mundial continuava sendo de-
vastada pela ocupação predatória de territórios subdesenvolvidos. A 
água estava ameaçada, os desertos avançavam e a fumaça industrial, 
antes símbolo de progresso, agora carregava o estigma da poluição. 
A produção de veículos automotivos crescia exponencialmente e 
os gases emitidos pela gasolina aqueciam a atmosfera das cidades, 
cada vez mais populosas. O mundo industrializado era totalmente 
dependente do petróleo como energia. 

Política do petróleo

Em 1973, os países produtores de petróleo do Oriente Médio, onde 
se concentravam as maiores jazidas, uniram forças e romperam com 
o cartel das grandes multinacionais distribuidoras que, historica-
mente, fi xavam seu preço no mercado. Surgia a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Em apenas três meses, o preço do barril quadruplicou, gerando a 
primeira crise mundial do petróleo e ampliando o superavit nos 
países produtores. Foi um fenômeno econômico, mas também 
político, que introduziu o confl ito árabe-israelense.

As redes internacionais de TV projetavam ao mundo as declarações 
do sheik Ahmed Zaki Yamani, o ministro saudita do petróleo: os 
países produtores estavam agindo em função dos seus interesses! 
Nesse tempo de acesso às tecnologias de comunicação, assistia-se 
em casa ao vivo à emergência de uma nova regra: os produtores 
defi niam o preço do produto.

One of the main developments coming out of 
Stockholm was the creation of the United Nations 
Environment Programme (UNEP), the fi rst global 
environmental agency. Th is represented a major step 
forward in organizing the defense of the planet.

Even then, however, actions aimed at protecting the 
environment were few and far between. Global for-
est cover was still being devastated by the predatory 
occupation of underdeveloped territories. Water was 
threatened, deserts were advancing and industrial 
smoke – once seen as a sign of progress – was now 
stigmatized as pollution. Motor vehicle produc-
tion grew exponentially and gasoline exhaust gases 
warmed the atmosphere in ever more populous cities. 
Th e industrialized world was completely dependent 
on petroleum-based energy.

Oil politics

Petroleum producing countries in the Middle East, 
where the world’s largest oil fi elds are located, joined 
forces in 1973 and broke the cartel of the major 
multinational oil distributors that had historically 
fi xed market prices. Th e Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) was born.

In just three months, the price of a barrel of oil 
quadrupled, generating the fi rst global petroleum 
crisis and increasing the trade surplus of producing 
countries. It was an economic phenomenon but 
also a political one, which refl ected the accelerating 
Arab-Israeli confl ict.

Statements by Saudi Oil Minister Sheik Ahmed Zaki 
Yamani were broadcast internationally on television, 
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Falando em nome dos governos de Arábia Saudita, Kuait, Iraque, Líbia 
e Argélia, o sheik Yamani ofi cializara o embargo no fornecimento de 
petróleo aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha e à Alemanha Ocidental, 
países manifestamente pró-Israel.

João Natale Netto, 20074

Surgiam no mundo posições confl itantes que consolidaram sé-
rios embates de poder no nevrálgico setor da energia. As guerras 
tornaram-se públicas, assistidas na televisão. Os Estados Unidos 
foram o país mais afetado, já que consumiam 30% da produção 
mundial, para atender a 6% da população, e importavam quase 
50% de seu consumo. O fornecimento de petróleo foi interrompido 
frequentemente. Além de ser um recurso não renovável e poluidor, 
o petróleo se tornara um bem de acesso limitado. 

Todos os países do mundo terão de fazer isto, pois o petróleo está se 
esgotando. Precisamos renovar nossas fontes todo ano, e esta é uma 
das maneiras de fazer isso. Será assim no mundo inteiro. 

Melvin Calvin, 19815

No início do período autoritário, pós 1964, a economia brasileira 
registrou altas taxas de crescimento, com investimentos em infraes-
trutura impulsionados pela energia barata do petróleo e pelo fi nan-
ciamento de capitais estrangeiros. A ação da OPEP e a decorrente 
crise internacional encerraram o chamado “milagre” brasileiro. 

O petróleo foi o parâmetro econômico básico da política do álcool 
e as oscilações de seu preço iriam balizar o desenvolvimento do 
Proálcool em sua primeira fase. Posteriormente, outros fatores se 
tornariam determinantes para a consolidação dessa política.

telling the world that producer countries were acting 
in their own best interest! At this time of access to 
communication technologies, people sat at home and 
watched, live, as the game acquired new rules: from 
that moment on, producers would defi ne the price 
of the product.

Speaking on behalf of the governments of Saudi Arabia, 
Kuwait, Iraq, Libya and Algeria, Sheik Yamani offi  cially 
announced the embargo on supplying oil to the United 
States, Great Britain and West Germany, countries that 
were clearly pro-Israel.

João Natale Netto, 20074

Oil-dependent countries reacted with equal violence. 
New and confl icting positions emerged that led to 
serious, entrenched power disputes within the vital 
energy sector. Wars became public, something to 
watch on television and very similar to fi ctional 
movies. As the consumer of 30% of the world’s oil 
production to supply 6% of the world’s population, 
and importing nearly 50% of its oil needs, the United 
States was the country most aff ected.

Oil supplies were often interrupted by military 
confl icts in the Middle East region. In addition to 
being a polluting, non-renewable resource, oil had 
become scarce. 

Every country in the world will have to do this, because 
the oil is running out. We must renew our sources 
every year, and this is one way to do it. Everywhere 
will be the same.

Melvin Calvin, 19815

Th e Brazilian economy recorded high growth rates at 
the start of the period of military rule, which began 
in 1964. Driving growth were infrastructure invest-
ment, cheap petroleum-based energy and foreign 
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Relatório Brundtland.
Th e Brundtland Report.

Paulo Egydio Martins, governador de São Paulo (1975-1979), cami-
nhando na mesma direção, apoiou a discussão da matriz energética 
brasileira, em conferência da qual participaram José Goldemberg, 
Lamartine Navarro e Ignacy Sachs. Criou-se no estado uma As-
sessoria de Meio Ambiente e adotaram-se medidas para garantir o 
fornecimento de energia para o país, que não dispunha de recursos 
para adquirir petróleo com os preços elevados; determinou-se que 
todos os veículos públicos empregassem gasolina com pelo menos 
22% de álcool. Em 1978, Jorge Wilheim, secretário paulista de 
Planejamento, expôs a teoria do álcool combustível em uma con-
ferência das Nações Unidas em Paris.

Em 1982, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desen-
volvimento das Nações Unidas publicou o Relatório Brundtland, 
também conhecido como “Nosso futuro comum”. O documento 
sintetizava uma visão crítica sobre o modelo de desenvolvimento 
dos países industrializados, ressaltando o perigo da replicação desse 
modelo e de seus padrões de consumo em face da capacidade limita-
da dos recursos naturais. Conceituou como “sustentável” o modelo 
de desenvolvimento “que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades”.

Vinte anos depois de Estocolmo, em 1992, realizou-se no Rio de 
Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, popularizada como ECO-. Cumpria-se mais 

capital fi nancing. But the actions of OPEC and the 
resulting international crisis spelled the end of the 
so-called “Brazilian miracle”.

Oil was the basic economic parameter for Brazil’s 
ethanol policy, and oil price fl uctuations were to drive 
the development of the ethanol program during its 
fi rst phase. Later on, other factors would become 
decisive for the consolidation of the policy.

Paulo Egydio Martins, governor of the state of São 
Paulo between 1975 and 1979, was moving in the 
same direction. He supported discussions about the 
Brazilian energy matrix at a conference where pio-
neers like José Goldemberg, Lamartine Navarro and 
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uma etapa da construção de soluções para a questão ambiental. As 
refl exões haviam evoluído em direção ao desenvolvimento susten-
tável. Agora se buscavam estratégias para reverter os processos de 
degradação ambiental. 

Todos os chefes de Estado dos mais de cem países participantes foram 
recepcionados com veículos a álcool, demonstrando o engajamento 
dos produtores e da indústria automobilística, além da consciência 
de lideranças nacionais sobre a importância de energias alternativas 
ao petróleo. Nessa conferência, a participação de Isaias de Carvalho 
Macedo, então responsável pelo Centro de Tecnologia Copersucar 
(CTC), foi inovadora: ele demonstrou que o álcool reduzia 80% 
das emissões de carbono, comparativamente à gasolina.

Na ECO- foi aprovada a “Agenda 21” – documento que esta-
beleceu um pacto para a mudança do padrão de desenvolvimento 
global no século XXI, assumindo compromissos de transformação 
do atual modelo de civilização em outro, buscando o equilíbrio 
ambiental e a justiça social. Mais de 160 líderes de Estado assinaram 
a Convenção Marco Sobre Mudança Climática, um conjunto de 
metas para manter, nos anos 2000, os mesmos índices de emissão 
de poluentes praticados em 1990. 

Ignacy Sachs also participated. A State Environment 
Offi  ce was created and measures were adopted to 
ensure energy supply for a country that lacked the 
funds needed to buy oil at the prevailing high prices. 
It was also decided that all public vehicles should use 
gasoline containing at least 22% ethanol. In 1978, 
George Wilheim, the São Paulo State Planning Sec-
retary, explained the idea of fuel ethanol at a United 
Nations conference in Paris.

In 1982 the UN World Commission on Environment 
and Development published the Brundtland Report 
– “Our Common Future”. Th is document sum-
marized a critical view of the development model of 
industrialized countries and underscored the dangers 
of replicating this model and its consumption pat-
terns, given the limited capacity of natural resources. 
It established the concept of a “sustainable” develop-
ment model as being one that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.

Twenty years after Stockholm, the 1992 UN Confer-
ence on Environment and Development was held 
in Rio de Janeiro. Popularly known as the Earth 
Summit (or ECO-92 in Portuguese) this marked 
another step in the development of solutions for the 
environmental question.

Discussions had progressed in the direction of sus-
tainable development. Now the search was for strate-
gies that could reverse the processes of environmental 
degradation.

Every head of state from more than 100 participating 
countries was met with ethanol-powered vehicles, 
demonstrating not only the commitment of ethanol 
producers and the auto industry but also the aware-
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Paralelamente à conferência, instalou-se no aterro do Flamengo 
uma verdadeira feira popular de interessados no tema, vendedores 
de produtos sustentáveis certifi cados, ONGs nacionais e internacio-
nais ligadas à proteção da natureza, comunidades indígenas, entre 
muitas outras presenças, demonstrando que a importância da pre-
servação dos recursos naturais e da sustentabilidade da Terra recebia 
signifi cativo apoio da sociedade civil organizada. A mídia explorou 
largamente o evento, que difundiu nacionalmente o interesse pelo 
meio ambiente no país.

Em 1997, foi discutido e negociado o Protocolo de Quioto, preven-
do que os países industrializados reduziriam em pelo menos 5,2% 
suas emissões combinadas de gases de efeito estufa em relação aos 
níveis de 1990, até 2012. Entre suas proposições estão a reforma 

ness of national leaders about the importance of 
alternative energies to oil. Isaias de Carvalho Macedo, 
then head of the Center for Sugarcane Technology 
(CTC), broke new ground at the conference when he 
demonstrated that ethanol reduces carbon emissions 
by 80% compared to gasoline.

Th e Earth Summit saw the adoption of Agenda 21, 
a document that spelled out an agreement to change 
the pattern of development in the twenty-fi rst cen-
tury. Countries assumed a commitment to transform 
the current model of civilization into another, seeking 
environmental equilibrium and social justice. More 
than 160 national leaders signed the Framework 
Convention on Climate Change, a set of targets to 
maintain the rates of pollutant emissions seen in 1990 
during the decade starting in 2000.

In parallel to the conference, the Flamengo bayside 
park in Rio was taken over by a veritable popular fair 
of people and organizations interested in the matters 
under discussion. Th ere were vendors of certifi ed 
sustainable products, indigenous communities and 
Brazilian and international NGOs related to nature 
conservation, amongst many others. All this showed 
that the importance of preserving natural resources 
and the sustainability of the Earth enjoyed signifi cant 
support from organized civil society. Th e media gave 
the event massive coverage and this increased nation-
wide interest in the environment.

Th e Kyoto Protocol was discussed and negotiated 
in 1997, establishing that industrialized countries 
would, by 2012, reduce their combined emissions of 
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dos setores de energia e transportes e a promoção do uso de fontes 
energéticas renováveis. 

O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 2005, após a ratifi cação 
de 55 países, que, juntos, eram responsáveis por 55% das emissões 
globais de gases (os Estados Unidos assinaram o protocolo, mas nunca 
o ratifi caram). A partir daí, observou-se o crescimento do mercado de 
créditos de carbono e sua viabilidade como moeda de troca entre os 
países que endossaram o protocolo. Instalou-se o milênio das novas 
energias com a ratifi cação do protocolo por 178 países em 2008.

A predominância da razão da natureza sobre a ação humana globa-
lizou-se no século XXI. A produção de alternativas sustentáveis de 
energia e os biocombustíveis se tornaram temas de grande interesse 
e fatores de segurança nacional. 

Ainda em 2008, o relatório do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (IPCC), coordenado pelas Nações Unidas, 
afi rmou a necessidade de consenso sobre esse perigo, já que o 
aquecimento do planeta está relacionado à poluição gerada pelas 
atividades humanas. Esse mesmo relatório afi rmou que 25% das 
emissões globais estavam ligadas ao sistema de transportes mundial 
e que a utilização de biocombustíveis deveria ser estimulada. 

Os biocombustíveis vão muito além de benefi ciar o setor de trans-
portes. Fontes de energia para outras atividades, são uma alternativa 
ambiental efi ciente, possível de ser implantada em regiões de boa 
exposição de sol, com abundância de terras. Encaminham uma 
mudança geopolítica e um novo equilíbrio nos fóruns mundiais.

greenhouse gases by at least 5.2% compared to 1990 
levels. Among the proposals were the restructuring of 
the energy and transportation sectors and the promo-
tion of use of renewable energy sources.

Kyoto came into force in 2005, following ratifi cation 
by 55 countries that together accounted for 55% of 
global emissions of greenhouse gases. Th e United 
States signed the protocol but did not ratify it. Th e 
growth in the carbon credits market after Kyoto took 
eff ect meant that credits became more viable as a 
medium of exchange between the countries that had 
endorsed the protocol. Th e new-energy millennium 
dawned with the Protocol ratifi ed by 178 countries 
in 2008.

Natural reason gained global predominance over hu-
man action in the twenty-fi rst century. Production of 
sustainable alternative energies and biofuels became 
matters of great interest and factors contributing to 
national security.

In that same year, the report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), coordinated by 
the United Nations, declared the need for consen-
sus about global warming, given that this danger is 
related to pollution generated by human activities. 
Th e report said that 25% of global emissions were 
linked to the world’s transportation systems and that 
the use of biofuels should be encouraged.

Biofuel benefi ts extend well beyond the transportation 
sector. Th ey are also sources of energy for other activi-
ties, and are an environmentally effi  cient alternative 
that can be deployed in sunny regions where land 
is available. In short, biofuels represent geopolitical 
change and a new equilibrium in global forums.

Colheita manual, registro para o futuro. Foto premiada no Top Etanol 2010.
Manual harvesting, an image passing into history.
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34De solução energética contra a alta do preço do petróleo, nos anos 
1970, à energia limpa, renovável e diversifi cada, a cana-de-açúcar 
segue sua trajetória inovadora de planta alimentícia a fonte de ener-
gia múltipla para além do açúcar, do etanol e da bioeletricidade. Os 
bioplásticos, a alcoolquímica e, nos próximos anos, diesel, gasolina e 
querosene feitos de cana-de-açúcar fazem parte de um futuro promissor 
com expansão responsável e desmatamento zero. 

UNICA, 20096

Sugarcane has evolved from being an energy solution 
for high oil prices in the 1970s to a clean, renewable 
and diversifi ed energy source today. Th e crop is fol-
lowing an innovative trajectory from being essentially 
food to becoming a multiple energy source that goes 
beyond sugar, ethanol and bioelectricity. Bioplastics, 
ethanol-based chemicals and in the coming years 
sugarcane-based diesel, gasoline and jet fuel are all ele-
ments of a promising future. Th is will be achieved with 
responsible expansion and zero deforestation.

UNICA, 20096

Cana e laranja.
Sugarcane and oranges.

O rio Tietê importante para a logística do etanol.
Th e Tietê River: important for ethanol logistics.
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A discussão sobre meio ambiente passa necessariamente pela questão 
da sustentabilidade metropolitana, se considerarmos o alto grau de 
urbanização global. No Brasil os transportes geram apenas 13% das 
emissões poluentes – um índice pequeno, mantido baixo pelo uso 
do etanol, que desde 2008 superou a gasolina como combustível, 
tornando o país referência mundial nesse setor. 

Tempo de etanol

A aprovação mundial do etanol brasileiro está à vista e poderá gerar 
um volume de negócios no país cuja logística precisa ser preparada. 
A conclusão da hidrovia Tietê-Paraná vai reduzir o custo de trans-
porte da região oeste do estado de São Paulo e do Mato Grosso do 
Sul aos portos e principais centros de consumo. A rota do etanol 
vai inverter o trajeto feito pelos bandeirantes que navegaram o 
Tietê sertão adentro, ampliando os limites do Brasil. Modernizar 
a logística é imprescindível para desfazer os gargalos dos mercados 
interno e externo.

A questão ambiental está fi rmemente ancorada no século XXI, e 
seu equacionamento envolve a articulação mundial para a susten-
tabilidade do planeta. O hemisfério sul tem um importante papel a 
desempenhar nessa direção. O Brasil tem situação invejável, já que 
perto de 46% da energia utilizada no país vem de fontes renováveis. 
Nos países mais desenvolvidos, a média do componente renovável 
na matriz energética não passa de 7%.

Discussions about the environment inevitably lead 
to the question of metropolitan sustainability, given 
the high degree of urbanization around the world. 
Transport in Brazil generates just 13% of emissions, a 
relatively small share that is kept low thanks to the use 
of ethanol and makes the country a global benchmark 
in this respect. Since 2008, Brazil has consumed more 
fuel ethanol that gasoline.

The era of ethanol

Brazilian ethanol stands on the threshold of gaining 
global acceptance, and this could generate a signifi -
cant increase in the volume of business. Logistics are 
being prepared to handle the fl ow. Completion of 
the Tietê-Paraná Waterway will reduce the cost of 
transportation from the western region of São Paulo 
and Mato Grosso do Sul states to Atlantic ports 
and the country’s major consumption centers. Th is 
“ethanol route” eff ectively reverses that taken by the 
“Bandeirante” pioneers who centuries ago sailed in-
land down the Tietê River, pushing the boundaries 
of Brazil westward.

Th e environmental issue is fi rmly rooted in the twen-
ty-fi rst century and its solution involves global action 
for the sustainability of the planet. In this sense the 
southern hemisphere has an important role to play. 
Brazil has an enviable situation, with almost 46% of 
the country’s energy coming from renewable sources. 
In most developed countries, renewable energy does 
not average more than 7% of total consumption.

Transporte rápido da cana colhida.
Quick transportation for harvested sugarcane.
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38Em Botucatu (SP), a Indústria Aeronáutica Neiva (fabricante de 
aviões agrícolas e componentes para os jatos regionais Embraer das 
famílias 145 e 170) iniciou, no dia 19 de outubro de 2004, a pro-
dução do Ipanema, aeronave com a certifi cação do Centro Técnico 
Aeroespacial (CTA) e 100% movido a álcool hidratado. O Ipanema 
é o primeiro avião de série no mundo a sair de fábrica certifi cado 
para voar com esse tipo de combustível.

Vivemos um momento fundador, que não se esgota em sua reali-
zação, mas continuará a fazer diferença no futuro. Em 2010, mais 
uma vez, os preços do petróleo estão em alta. A mudança estrutural 
que acontece agora envolve a necessidade de intensifi car a pesquisa 
e o desenvolvimento de combustíveis alternativos. 

Os últimos 35 anos desde o Proálcool demonstram que é possível 
investir em agroenergia com responsabilidade socioambiental. 

O etanol de milho não é o ideal. Eu sempre fui um grande defensor 
do etanol de milho [...]. É uma boa solução para a transição, mas na 
verdade o etanol de milho não é tão efi ciente quanto o que os brasileiros 
estão produzindo com a cana-de-açúcar.

Barack Obama, 20097

An emblematic example is the Ipanema, the world’s 
fi rst series-produced airplane to leave the factory 
designed and equipped to fl y 100% on ethanol. 
Produced by the Neiva Aeronautical Company 
(Indústria Aeronáutica Neiva), located in Botucatu 
(SP), the lightweight crop-duster received certifi ca-
tion from Brazil’s Aerospace Technical Center (CTA) 
on October 19, 2004. Neiva Aeronautical also makes 
components for regional jets of the 145 and 170 
family produced by Embraer.

We live at a seminal moment, one that will continue 
to make a diff erence into the future. Oil prices are 
rising again in 2010. Th e structural changes now 
taking place include the need to intensify research 
and development of alternative fuels.

Th e 35 years since the launch of Proálcool demon-
strate that it is possible to invest in agri-energy in an 
environmentally responsible manner.

It is essential that we work to improve the socio-
environmental aspects of sugarcane production 
– these transcend the technological advances that 
have already been achieved. Modern logistics are 
also essential to end the access bottlenecks to both 
domestic and foreign markets.

Corn ethanol is not ideal. I have always been a great 
defender of corn ethanol (...). It is a good transitional 
solution, but in fact corn ethanol is not as effi  cient 
as that which the Brazilians are producing from 
sugarcane.

Barack Obama, 20097
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Melhoramento genético: novas variedades CTC.
Genetic improvement: new varieties of sugarcane at the CTC.
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O álcool é derivado do açúcar produzido pelas plantas a partir da 
luz solar que incide sobre a clorofi la das folhas, no processo chamado 

fotossíntese. Durante esse processo, muito carbono é retirado da 
atmosfera. Como o álcool não tem carbono extraído das camadas 

sedimentares, ao contrário do que ocorre com o carvão e o petróleo, o seu 
uso como combustível não agrava o efeito estufa. No caso do álcool, o 

carbono obtido pelas plantas, na atmosfera, é devolvido a ela durante a 
sua combustão ou decomposição.  

Paulo Nogueira Neto, 20041

A memória canavieira é antiga e formadora da economia brasi-
leira, do litoral ao interior do território, desde o século XVI. 

A diversidade dos subprodutos da cana-de-açúcar foi apropriada e 
utilizada ao longo do tempo: açúcar, álcool, rapadura e pinga. Além 
de matar o frio e a fome e de ser usada como remédio, a aguardente 
era a energia das festas e dos corações. Em São Paulo foram instalados 
engenhos centrais e nove usinas, no fi m do século XIX. Ficavam 
entre Itu, Piracicaba, Porto Feliz, Rafard e Lorena. 

Ethanol is derived from sugar produced by plants where 
sunlight acts on the chlorophyll of the leaves in a process 

called photosynthesis. During this process, a large amount 
of carbon is removed from the atmosphere. Unlike coal 

and oil, ethanol does not contain carbon extracted from 
the sedimentary layers, so using it as a fuel does not 

aggravate the greenhouse eff ect. In the case of ethanol, 
the carbon obtained via the plants is returned to the 

atmosphere during combustion or decomposition. 

Paulo Nogueira Neto, 20041

Brazilian sugarcane history goes back a long way. 
It was the mainstay of the economy since the 

sixteenth century, from the coast to the interior of 
the country. Th e diversity of sugarcane by-products 
was taken advantage of and used over the years: sugar, 
ethanol, brown sugar and rum. In addition to staving 
off  cold and hunger and being used as a medicine, 
sugarcane rum fueled festivals and emotions. Central 
sugar mills and nine processing plants were installed 
in São Paulo by the end of the nineteenth century. 
Th ey were located around the towns of Itu, Piraci-
caba, Porto Feliz, Rafard and Lorena.
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A agroindústria canavieira paulista foi liderada pela Societé de Sucre-
ries Bresiliènnes, de capital francês. A cana-de-açúcar era processada 
também em usinas independentes como Amália, Schmidt, Barbace-
na, Fortaleza, Gurupiá e Monte Alegre, entre outras. O crescimento 
da atividade deveu-se à constante elevação dos preços internos do 
açúcar, da aguardente e do álcool em face das fl utuações do café 
no mercado internacional. Eram muitos os engenhos de pequenos 
produtores em volta dos quais se difundiu um conhecimento prático 
da lavoura e da produção da cana – uma planta semiperene com 
rebrotas a cada ano e replantio a cada cinco ou seis anos. Suas safras 
são sazonais: de abril a novembro no Centro-Sul e de setembro a 
março no Nordeste. 

Dominando esse conhecimento, os colonos, em sua maioria imi-
grantes, perceberam a possibilidade de trabalhar por conta própria, 
plantando cana em pequenas propriedades e fazendo rapadura e 
cachaça no alambique. Lutavam bravamente, vendendo parte dos 
produtos que cultivavam para subsistência e economizando para 
comprar sua própria terra e progredir. Tudo era difícil e custoso. 
Um ovo frito era dividido por dois. 

Na década de 1910 foi criada a Companhia União dos Refi nadores, 
articulada por Pedro Morganti, pelos irmãos Carbone e por outros 
produtores. Dez anos depois, muitas chaminés da agroindústria 

Th e sugar industry in São Paulo was led by the Société 
des Sucreries Brésiliennes, a French-owned company. 
Sugarcane was also processed in independent mills 
such as Amália, Schmidt, Barbacena, Fortaleza, Gu-
rupiá and Monte Alegre, among others. Th e increase 
in activity resulted from a steady rise in the domestic 
prices of sugar, rum and ethanol, together with fl uc-
tuations in the international coff ee market. 

Th ere were many mills owned by small producers, 
and around these the practical knowledge of sug-
arcane farming and production started to spread. 
Sugarcane is a semi-perennial plant that grows again 
each year and is replanted every fi ve or six years. 
Harvests are seasonal: from April to November in the 
South-Central region and from September to March 
in the Northeast. 

As they mastered this knowledge the settlers, mostly 
immigrants, saw the opportunity to work for them-
selves, planting sugarcane on small farms to produce 
brown sugar and distil rum. Th ey fought bravely, sell-
ing part of their produce to stay alive and saving to buy 
their own land and prosper. Everything was diffi  cult 
and costly. A fried egg was divided between two.

In the second decade of the twentieth century the 
Companhia União dos Refi nadores was founded, led 
by Pedro Morganti, the Carbone brothers and other 
producers. Ten years later, sugar mill smoke stacks had 
become an integral part of the São Paulo countryside. 
In the 1930s, Piracicaba was already producing 20% 
of São Paulo’s sugar. Land owners in other regions 
grew both coff ee and sugarcane, examples being 
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açucareira estavam integradas à paisagem rural paulista. Na década 
de 1930, Piracicaba já produzia 20% do açúcar do estado de São 
Paulo. Havia proprietários de terras, em outras regiões, que se 
dedicavam ao café e também à cana-de-açúcar, como os Alves de 
Almeida, os Batista, os Junqueira, os Nogueira, os Reis de Maga-
lhães e os Rezende Barbosa. Virgolino de Oliveira foi também um 
usineiro singular e pioneiro.

the Alves de Almeida, Batista, Junqueira, Nogueira, 
Reis de Magalhães and Rezende Barbosa families. 
Virgolino de Oliveira was also an exceptional and 
pioneer mill owner.

It was mainly the rural population of Italian origin 
that showed a better understanding of the sugarcane 
crop and seized the opportunity to buy cheap land, 
in particular worn-out coff ee farms that were split 

Cana plantada, riqueza dobrada.
Planting sugarcane, doubling the wealth.

Etanol Final com Inglês.indd   45Etanol Final com Inglês.indd   45 22/11/2010   17:36:3022/11/2010   17:36:30



46

A população rural de origem italiana, em sua maioria, demonstrou 
maior afi nidade com a lavoura da cana e aproveitou as oportuni-
dades para comprar terras baratas, desmembradas das fazendas de 
café decadentes e vendidas em parcelas. Os sobrenomes Annicchino, 
Balbo, Bellodi, Biagi, Brunelli, Carolo, Colombo, Dedini, Frascino, 
Furlan, Lorenzetti, Marchesi, Malzoni, Morganti, Ometto, Pilon, 
Quagliatto, Zanin, Zanini e Zillo, entre outros, ganharam visibi-
lidade, ao longo do tempo, como marcos de trabalho, progresso e 
riqueza, no cenário de uma agricultura que se estruturava. 

Esses pioneiros iniciaram a lavoura, fazendo pinga, e os engenhos 
viraram usinas. Aproveitando o apoio do governo Vargas e com anos 
de trabalho pesado, construíram uma agroindústria promissora que 
lhes permitiu a mobilidade social. 

Getúlio Vargas assumiu o poder após a Revolução de 1930, centra-
lizou as decisões econômicas e adotou para o açúcar uma política 
de proteção de preços e limite de produção. Havia interesse gover-
namental em inibir a expansão paulista; difi cultava-se a entrada de 
novos produtores para garantir a presença do produto nordestino. 

A Comissão de Defesa da Produção do Açúcar, criada em 1931, foi 
transformada em 1933 no Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), 
que foi presidido por fi guras da estatura de Leonardo Truda e Bar-
bosa Lima Sobrinho. Com a oferta controlada, a defesa dos preços 
do açúcar e o estímulo à produção do álcool, a implantação de usi-
nas tornou-se um grande negócio, também por estar próximo aos 
centros consumidores e ocupando espaços já consolidados. Álcool 
era um nome genérico para produtos que atendiam a necessidades 
que iam da medicinal ao combustível e à limpeza, sem nenhum 
controle ofi cial de produção.

up and sold with fi nancing. Family names that have 
gained prominence over the years include Annicchi-
no, Balbo, Bellodi, Biagi, Brunelli, Carolo, Colombo, 
Dedini, Frascino, Furlan, Lorenzetti, Marchesi, 
Malzoni, Morganti, Ometto, Pilon, Quagliatto, 
Zanin, Zanini and Zillo, among others. Th ey earned 
a reputation over time as examples for hard work, 
progress and wealth within an agricultural sector that 
was starting to become more organized.

Th ese pioneers began planting sugarcane and making 
sugarcane rum. Small mills grew into large plants. 
With years of hard work and enjoying support from 
the federal administration under President Getúlio 
Vargas, they built a promising agro-industry that 
allowed them social mobility.

Vargas took power after a Revolution in 1930, cen-
tralizing economic decisions and adopting a sugar 
policy based on price protection and limited produc-
tion. Th e government was interested in inhibiting the 
expansion of São Paulo and made it diffi  cult for new 
producers to enter the market, ensuring that sugar 
from the Northeast could fi nd a market.

Th e Commission for Defense of Sugar Production 
was created in 1931, then changed in 1933 to become 
the Sugar and Ethanol Institute (Instituto do Açúcar 
e do Álcool – IAA). It was chaired by leading fi gures 
such as Leonardo Truda and Barbosa Lima Sobrinho. 
With sugar supply controlled, sugar prices protected 
and alcohol production encouraged, the construction 
of new mills became big business, in particular in 
established spaces close to consumer centers. “Alco-
hol” was a generic name for sugarcane by-products 
designed for various uses, ranging from medical to 
fuel and also cleaning products. At the time, there 
was no offi  cial quality control of production.
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Energia do álcool

Ao lado da pinga e do açúcar o álcool tinha uma especifi cidade atra-
ente: movia motores. Em São Paulo, no ano de 1922, Luiz Pereira 
Barreto apostou com o conde Matarazzo e o conde Crespi que iria 
da avenida Paulista até a Mooca usando álcool como combustível; 
dessa aventura bem-sucedida participaram Eduardo Cotching, Al-
fredo Monteiro, Henrique de Lara e Bernardo Morelli, que havia 
sido comissionado ofi cialmente para presenciar a experiência. Em 
1925, o engenheiro Heraldo de Souza Mattos usou álcool carburante 
no raide Rio-São Paulo, e com sucesso.

Energy from ethanol

In addition to sugarcane rum and sugar, ethanol had a 
special appeal: it could power engines. In 1922, Luiz 
Pereira Barreto bet with Count Matarazzo and Count 
Crespi that he could drive from Avenida Paulista to 
Mooca, both districts within the city of São Paulo, 
using ethanol as a fuel. Eduardo Cotching, Alfredo 
Monteiro, Henrique de Lara and Bernardo Morelli 
also took part in this successful adventure, having 
been offi  cially signed up to witness the experience. In 
1925 the engineer Heraldo de Souza Mattos success-
fully used fuel ethanol in a Rio-São Paulo rally.

Posando em automóvel a álcool, nos anos 1920.
Posing with an ethanol car, in the 1920s.
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48No Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, na década 
de 1930, Eduardo Sabino de Oliveira, um politécnico com especia-
lização francesa em motores a explosão, trabalhava com a tecnologia 
do álcool hidratado como energia de propulsão em provas de motor 
em banco de ensaio. Suas experiências foram comentadas positi-
vamente pela Associação dos Químicos da França e pelo Empire 
Motor Fuel Committee. 

Vargas apoiava essa iniciativa e um de seus ministros participou de 
uma prova de estrada para testar a dirigibilidade. Fernando Milliet 
de Oliveira conta que seu pai parou em um armazém, em meio à 
experiência, e colocou duas garrafas de água no motor. Ao retornar 
ao Instituto Nacional de Tecnologia o ministro declarou:

– O motor é ótimo e funciona até com água...

In the 1930s Eduardo Sabino de Oliveira, a multi-
disciplinary technical instructor at the National 
Technology Institute in Rio de Janeiro, who had 
specialized in internal combustion engines in Europe, 
worked on the technology of using hydrous ethanol 
to power experimental engines. His experiments were 
commented by the French Chemists’ Association and 
the Empire Motor Fuel Committee. 

Vargas supported this initiative and one of his 
ministers participated in a highway race to test driv-
ability. Fernando Milliet de Oliveira says his father 
stopped at a grocer’s store during the experiment 
and poured two bottles of water into the engine. 
Going back to the National Technology Institute 
the minister stated: “the engine is great and it even 
works with water...”.

Laboratório de motores a álcool dirigido por 
Eduardo Sabino de Oliveira, 1930.
Th e ethanol engine laboratory headed by Eduardo 
Sabino de Oliveira in 1930.

O combustível nacional pioneiro do álcool-motor no 
Brasil foi o Usga, da Usina Serra Grande, Alagoas.
Brazil’s fi rst-ever fuel ethanol was called Usga, produced 
by the Usina Serra Grande distillery in Alagoas.
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Ainda em fevereiro de 1931, coube ao titular desta pasta, juntamente 
com o da Fazenda, referendar um dos mais importantes decretos 
do Governo Provisório, sob o ponto de vista dos interesses do país. 
Refi ro-me ao Decreto nº 19.717, de 20 do dito mês, que estabeleceu 
a obrigatoriedade da aquisição de álcool pelos importadores de gaso-
lina, para ser, a esta, adicionado em determinadas porcentagens, com 
o intuito de generalizar o uso do álcool-motor.

J.F. de Assis Brasil, ministro da Agricultura, 19312

Este decreto liberou do imposto de consumo o álcool a ser adi-
cionado à gasolina, concedeu isenção dos direitos de importação 
de maquinaria específi ca para o fabrico e a destilação do álcool 
anidro, reduziu em 20% os direitos de importação de automóveis 
com motores de alta compressão e aumentou os impostos sobre 
os veículos com motores a explosão de baixa compressão e uso de 
gasolina. Foi criada no mesmo ano, por Portaria de 4 de agosto, a 
Comissão de Estudos sobre Álcool-Motor, com representantes dos 
ministérios da Agricultura, da Fazenda e da Indústria e Comércio, 
destinada a harmonizar os interesses dos produtores, distribuidores 
e consumidores do álcool-motor.

No ano seguinte o governo editou medidas para estimular a produ-
ção de álcool, chegando a instituir um prêmio de cinquenta contos 
de réis para a primeira destilaria instalada no país, com capacidade 
mínima de 15 mil litros por dia. 

O Estatuto da Lavoura Canavieira, de 1941, garantiu o fornecimen-
to de cana às usinas, e toda a linha de produção foi regulamentada. 
A fabricação de pinga também foi incluída: mesmo um pequeno 
sitiante, que plantasse cinco hectares de cana e tivesse apenas um 
alambique, deveria estar inscrito no Registro dos Alambiques do 
Instituto do Açúcar e do Álcool. 

Also in February 1931, it fell to the holder of this min-
istry, along with the treasury, to endorse one of the most 
important decrees of the Provisional Government, seen 
from the point of view of national interest. I refer to 
Decree No. 19717 of the 20th of the said month, which 
established the mandatory purchase of ethanol by gaso-
line importers, to be added in certain percentages, in 
order to generalize the use of the ethanol engine.

JF de Assis Brasil, Agriculture Minister, 19312

Th is decree granted tax exemption for ethanol when 
added to gasoline, granted import duty exemption 
for machinery destined specifi cally for the production 
and distillation of anhydrous ethanol, reduced by 
20% the import duty on cars with high compression 
engines, and increased taxes on gasoline-powered 
vehicles with low-compression internal combustion 
engines. Th e Study Commission on Ethanol En-
gines was created on August 4th that same year, with 
representatives from the ministries of agriculture, 
fi nance and industry and commerce. Its goal was to 
harmonize the interests of producers, distributors and 
consumers of fuel ethanol.

On the following year the government introduced 
measures to encourage the production of ethanol, 
establishing a prize of 50 contos de réis  for the 
country’s fi rst distillery with a minimum capacity of 
15,000 liters/day.

Th e 1941 Statute of Sugarcane Plantations ensured 
a supply of sugarcane for the mills and established 
regulations for the entire supply chain. Production 
of sugarcane rum was also included: even the small 
farmer with fi ve hectares of sugarcane and just one still 
had to register with the Sugar and Ethanol Institute.

Th e IAA created an Ethanol Department and became 
involved in promoting fuel ethanol, having already 
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O IAA criou uma Seção de Álcool e interessou-se pelo fomento do 
álcool-motor, tendo mesmo posto em prática um sistema de arma-
zenamento de álcool em vários pontos do Rio de Janeiro, prevendo 
a falta de gasolina, diante de uma possível participação do Brasil na 
II Guerra Mundial. 

Ainda em 1941, Chico Landi, pioneiro piloto de corridas brasileiro 
(que anos mais tarde foi campeão em Bari, Itália) venceu o VII Prê-
mio Cidade do Rio de Janeiro e escreveu a Barbosa Lima Sobrinho, 
presidente do IAA:

Necessário se torna prevenir que fi que bem patenteado o resultado 
técnico da prova que foi corrida exclusivamente com o álcool bra-
sileiro, provando deste modo a sua efi ciência como combustível de 
primeira qualidade.

Francisco Landi, 19413

set up an ethanol storage system at various points 
throughout Rio de Janeiro. It was a precaution against 
a petrol shortage, given the possible involvement of 
Brazil in World War II. 

Also in 1941 Chico Landi, a pioneer Brazilian racing 
driver (who years later was champion in Bari, Italy), 
won the VII Grand Prix of Rio de Janeiro. He wrote 
to Barbosa Lima Sobrinho, president of the IAA:

(...) We must take care to be absolutely clear about the 
technical results of this race, which was run exclusively 
on Brazilian ethanol, thus proving its effi  ciency as a 
top-quality fuel.(...) 

Francisco Landi, 19413

Th e First National Fuels Congress was held in 1942 
in Rio, and the debates were of particular interest 
to Lauro de Barros Siciliano who was to play an 
important role in the forthcoming saga of ethanol. 
Th ere were also conclusive experiments in Pernam-
buco, where cars from the offi  cial state government 
fl eet were fueled with ethanol. Th e state government 
had hired a German chemist, Dr. H. Arneistein, to 
complete studies that were already under way.

Import substitution

The year was 1942, when German submarines 
torpedoed Brazilian merchant ships in the Atlantic. 
In addition to the aggression itself, the incident af-

Chico Landi ao volante do Alfa Romeo 
a álcool, campeão na Gávea, em 1941.
Chico Landi at the wheel of his ethanol-
powered Alfa Romeo, the champion in 
Gávea, Rio de Janeiro, 1941.

Etanol Final com Inglês.indd   50Etanol Final com Inglês.indd   50 22/11/2010   17:36:3922/11/2010   17:36:39



51

Em 1942 realizou-se no Rio de Janeiro o I Congresso Nacional de 
Carburantes, cujas questões interessaram particularmente a Lauro 
de Barros Siciliano, que manteria um papel importante na saga 
do álcool que se delineava. Aconteceram também expe riências 
conclusivas em Pernambuco, onde os carros da frota ofi cial funcio-
navam a álcool, tendo o governo contratado um químico alemão, 
dr. H. Arneistein, para completar os estudos já feitos. 

Substituição de importações

Corria o ano de 1942, quando submarinos alemães torpedearam 
navios mercantes brasileiros. Além da agressão, o incidente afetou 
a economia nacional porque, nessa época, a ligação entre o Norte 
e o Sul do país era feita exclusivamente por mar. 

Logo, o Brasil declarou guerra ao Eixo (Alemanha, Itália e Japão). 
Interrompeu-se o trânsito marítimo de pessoas e mercadorias, e o 
Centro-Sul do país passou a ser abastecido pelo açúcar paulista e 
fl uminense, com preços defi nidos no Rio de Janeiro.

Instalaram-se bases aeronavais norte-americanas ao longo da costa 
norte-nordeste do país e na ilha de Fernando de Noronha. Como 
compensação, Vargas recebeu recursos americanos para erguer a 
indústria de aço, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Ainda em 1942, entre uma série de medidas destinadas a conter a 
infl ação, a moeda brasileira mudou do réis para o cruzeiro. A essa 
altura, a infl uência americana tinha favorecido o transporte por 
veículos automotivos em detrimento do transporte ferroviário; a 
guerra faria o mesmo com a navegação de cabotagem. As difi cul-
dades e custos do abastecimento de gasolina criaram condições 
para que se pesquisasse e promovesse o uso substitutivo do álcool 

fected the national economy because, at that time, 
the North and South of the country were connected 
entirely by sea.

Brazil soon declared war on the Axis: Germany, Italy 
and Japan. Maritime movement of people and goods 
was interrupted, and the South-Central region of the 
country was supplied with sugar from São Paulo and 
Rio de Janeiro, with prices set in Rio de Janeiro.

American air force and naval bases were installed 
along Brazil’s Northern and Northeastern coasts and 
on the island of Fernando de Noronha. As compensa-
tion, Vargas received US money to build the Volta 
Redonda steel mill in Rio de Janeiro.

Also in 1942, the Brazilian currency was changed 
from réis to the cruzeiro as part of a series of measures 
to hold down infl ation. Up until then, American 
infl uence had favored transportation by motor ve-
hicle rather than rail. Th e war would do the same 
for coastal shipping. Logistical diffi  culties and the 
high cost of gasoline supplies during the war created 
the right conditions for study and promote the use 
of ethanol as  a substitute fuel, already a common 
practice at sugarcane processing mills. Th e trucks that 
brought gasoline helped with the fuel mixture – they 
unloaded and then refi lled halfway with ethanol, then 
returned to the ethanol pump and unloaded again.
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combustível, que era prática comum nas usinas. O caminhão que 
vinha trazer a gasolina ajudava na mistura: descarregava e depois 
enchia de álcool até a metade do tanque; voltava para a bomba de 
álcool e descarregava. 

A entrada do Brasil na II Guerra Mundial trouxe oportunidades 
estratégicas e graves problemas. O volume do açúcar armazenado 
crescia continuamente, já que os usineiros estavam impossibilitados 
de exportar. Foi quando começaram a testar o potencial de mer-
cado do álcool combustível. O petróleo e seus subprodutos foram 
racionados e muitos veículos fi caram guardados sobre cavaletes nas 
garagens.

Temos de continuar com os estudos, já agora adiantados, não com a 
fi nalidade de produzir álcool para ser usado em mistura com a gasolina 
mas, sim, como o futuro carburante do Brasil.

Lauro de Barros Siciliano, 19424

Em Piracicaba, um pioneiro estava preparado para agir. Em 1932 
Mario Dedini, competente mecânico italiano, foi com seu compadre 
Pedro Ometto examinar a maquinaria usada em uma usina de Ma-
caé, no Rio de Janeiro. Esse equipamento foi comprado, revisado, 
copiado e depois replicado por Dedini em sua ofi cina mecânica de 
Vila Rezende, bairro de Piracicaba. Nascia uma indústria. 

As Ofi cinas Dedini passaram a fornecer equipamento nacional para 
as usinas da região e expandiram-se. Tornaram-se sócias de muitas 
delas, trocando por equipamento sua participação nas empresas. 
Foi uma estratégia adequada para um setor onde o investimento 
intensivo de capital tem retorno razoavelmente lento. Assim, ao 
investir trabalho em progresso e futuro, Mario Dedini fez história 
como propulsor da agroindústria açucareira.

Brazil’s entry into World War II brought both strate-
gic opportunities and major problems. Th e volume 
of stored sugar grew steadily, because mill owners 
could not export it. Th at was when they started test-
ing the potential of the ethanol market. Petroleum 
and its derivatives were rationed and many vehicles 
were put in storage, propped up on cement blocks 
in garages.

We must continue with the studies, now well advanced, 
not for the purpose of producing ethanol for use in 
blending with gasoline, but rather as the future fuel 
in Brazil.

Lauro de Barros Siciliano, 19424

In Piracicaba, 100 miles (160 km) Northwest of 
São Paulo city, a pioneer was getting ready to act. 
Mario Dedini, a competent Italian mechanic, and 
his good friend Pedro Ometto were examining used 
machinery at a plant in Macaé, Rio de Janeiro in 
1932. Th is equipment was purchased, overhauled, 
copied and then replicated by Dedini in his workshop 
in Vila Rezende, a district of Piracicaba. With that, 
an industry was born.

Ofi cinas Dedini grew and began providing Brazilian-
made equipment for sugar mills in the region. In 
many cases they became partners of the mill own-
ers, providing equipment in return for a share in 
the companies. It was an appropriate strategy for a 
sector where capital-intensive investments generate a 
moderately slow return. In this way, by investing his 
work in progress and the future, Mario Dedini made 
history as a driving force of the sugar industry.
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Nasce o setor sucroalcooleiro

No pós-guerra, aconteceu um surto de desenvolvimento em toda 
a cadeia produtiva. Um exemplo foi Mário Titoto, casado com 
Lydia Biagi. Ele comprou, em 1945, uma área de 321 hectares, no 
município de Serrana, estado de São Paulo. Os Titoto chegariam 
a ser, trinta anos depois, os maiores fornecedores de cana da Usina 
da Pedra, entregando cerca de 300 mil toneladas. Mas houve mui-
tos outros pioneiros, como Renato Rezende Barbosa e Ferdinando 
Matarazzo, em Assis. 

Com o boom do desenvolvimento pós segunda guerra, o próprio 
Instituto do Açúcar e do Álcool abriu portas para produção aqui no 
Centro-Sul, que era a região que mais se desenvolvia e toda a questão 
da industrialização estava se dando principalmente em São Paulo. 
Meu pai conseguiu uma cota [...] via-se a oportunidade de entrar 
para uma área de industrialização na cadeia da cana. A Nova América 
começou em 1947.

Roberto Rezende Barbosa, 20035

Em Sertãozinho, Ettore Zanini e Maurílio Biagi empreenderam uma 
parceria de sucesso quando montaram a Ofi cina Zanini, em 1950. 
Mais uma vez a aliança entre um mecânico e um usineiro era bem 
sucedida. Consolidava-se a produção de equipamentos de base da 
agroindústria sucroalcooleira. 

Em 1953 foi criada a Petrobras, reservando para o Governo Federal 
o monopólio da perfuração e refi no de petróleo e mantendo a dis-
tribuição na esfera privada. Ao mesmo tempo, o governo estimulou 
a produção de açúcar. O IAA ampliou o número de produtores 
registrados e o volume das cotas. 

The birth of the sugar-ethanol sector

Following World War II there was a burst of develop-
ment throughout the sugar sector. One example was 
Mário Titoto, married to Lydia Biagi, who in 1945 
bought an area of 321 hectares in the municipality 
of Serrana, São Paulo state. Th irty years later the 
Titoto family would become the largest suppliers of 
sugarcane to the Usina da Pedra mill, delivering about 
300,000 tonnes per year. But there were many other 
pioneers, for example Renato Rezende Barbosa and 
Ferdinando Matarazzo in the town of Assis.

With the development boom after World War II, the 
Sugar and Ethanol Institute itself paved the way for 
production here in the South-Central Region. Th is was 
the most developed region and industrialization was 
impacting mainly São Paulo. My father got a produc-
tion share, (... ) he saw the chance to participate in 
the industrial area in the sugarcane sector. Th e Nova 
América mill began in 1947.

Roberto Rezende Barbosa, 20035

In Sertãozinho, Ettore Zanini and Maurílio Biagi em-
barked on a successful partnership when they started 
Ofi cina Zanini in 1950. Once again the alliance 
between a mechanic and a factory owner was to prove 
successful. Production of equipment for the sugar 
ethanol industry was becoming well established.

Petrobras, today’s State-controlled energy giant, was 
created in 1953, giving the federal government a 
monopoly on oil drilling and refi ning while keeping 
fuel distribution in the private sector. At the same 
time, the government encouraged sugar production. 
Th e IAA increased the number of registered producers 
and the volume of production shares.
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Em 1959, dez usinas paulistas e duas entidades regionais – a Coopira 
e a Coopereste – fundaram a Cooperativa Central dos Produtores de 
Açúcar e Álcool (Copersucar), com o objetivo de organizar a comer-
cialização de álcool e açúcar, deixando aos produtores a lavoura e a 
indústria. Foi uma ideia inovadora, que cresceu em sintonia com a 
agroindústria e canalizou para os produtores os ganhos da atividade 
comercial, que antes fi cavam com os intermediários. 

Entretanto, a produção açucareira aumentava, contribuindo para a 
defl agração de uma crise no mercado mundial, em 1960. A derru-
bada dos preços atingiu em cheio a praça brasileira. Sobrara muito 
açúcar na Europa. Os usineiros brasileiros chegaram a ter em seus 
estoques 12 milhões de sacas de sessenta quilos de açúcar, 25% da 
produção, e muita cana foi deixada no campo. A crise provocou o 
fechamento de usinas e concentrou-se em grupos econômicos mais 
bem estruturados. 

Nesse mesmo ano, em Cuba, o governo revolucionário naciona-
lizou a produção de açúcar, da qual, anteriormente, 40% eram 
controlados pelos norte-americanos. Os Estados Unidos reagiram 
boicotando o açúcar cubano. Foi então que se abriram os mercados 
americanos para o açúcar brasileiro, ampliando nossas possibilidades 
de comercialização.

Em 1963, foi fundada a Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alco-
oleiros do Brasil (STAB), por um grupo de 83 profi ssionais do setor. 
Seu objetivo era trocar informações de inovações e procedimentos 
entre as regiões produtoras de cana-de-açúcar, no Brasil e no exte-
rior, na lavoura e na indústria. José Paulo Stupiello, professor da 
ESALQ-USP, teve papel de destaque nessa iniciativa. 

Ten São Paulo mills and two regional organizations 
– Coopira and Coopereste – joined forces in 1959 to 
create the Central Cooperative of Sugar and Ethanol 
Producers (Cooperativa Central dos Produtores de 
Açúcar e Álcool – Copersucar). Th e goal was to orga-
nize sugar and ethanol marketing, leaving producers 
free to focus on the agricultural and industrial side of 
their activity. Copersucar was an innovative idea from 
the producers, and it grew in step with agribusiness 
as a whole. Commercial profi ts, which before stayed 
in the hands of intermediaries, were now channeled 
to the producers.

However, increasing sugar production contributed 
to a crisis in the world market in 1960. Th e ensu-
ing drop in prices hit Brazil hard. Europe had a 
large sugar surplus. Brazilian mills had as much as 
12 million 60-kilo bags of sugar in stock, 25% of 
production, and a lot of sugarcane was left uncut in 
the fi elds. Th e crisis caused plants to close and the 
sector saw concentration around better structured 
economic groups. 

Th at same year, the recently-installed revolutionary 
government in Cuba nationalized sugar production, 
which had previously been 40% controlled by Ameri-
cans. Th e United States responded by boycotting 
Cuban sugar and opening the US market to Brazilian 
sugar, increasing Brazil’s export potential.

In 1963 the Brazilian Society of Sugar and Ethanol 
Technicians (Sociedade dos Técnicos Açucareiros e 
Alcooleiros do Brasil – STAB) was launched by a 
group of 83 industry professionals. Its goal was to 
exchange information about agricultural and indus-
trial innovation and procedures among sugarcane-
producing regions, in Brazil and abroad. José Paulo 
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O IAA controlava a produção, a comercialização e a exportação do 
açúcar. A Lei Federal nº 4870/65 regulou o excesso de estoques e 
fez frente à queda internacional dos preços do açúcar, prevendo o 
uso do álcool na mistura carburante.

Entre 1965 e 1980 os dez maiores grupos açucareiros eram: Ometto, 
Zillo-Lorenzetti, Societé des Sucreries Bresiliènnes, Dedini, Morgan-
ti / Silva Gordo, Biagi, Balbo, Nogueira, Marchesi e Coury/Furlan. 
Nesse momento, o modelo de paridade de preço entre açúcar e 
etanol tornava o nível de remuneração indiferente ao produtor.

Em 1969, a criação do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), 
em Piracicaba, fez germinar um polo de progresso, exclusivamente 
sustentado por empresas do setor. Em 1979, para consolidá-lo 
como referência mundial em pesquisa, tecnologia de produção e 
transformação industrial de cana-de-açúcar, a Copersucar convidou 
Manoel Sobral para assumir a presidência. 

Além de realizar avaliações de campo, o CTC instalou estações de 
pesquisa em sete cidades, envolvendo mais de 1.800 pessoas. Isaías 
de Carvalho Macedo, engenheiro do Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica e especialista em energias renováveis, sucedeu a Sobral e 
dirigiu a instituição durante vinte anos.

Com uma base econômica e política fortalecida e excelente infraes-
trutura, o CTC ofereceu aos cooperados serviços de qualidade em 
suas estações experimentais e laboratórios de pesquisa. 

Stupiello, a professor at ESALQ-USP, played an 
important role in this initiative.

Th e IAA controlled production, marketing and ex-
port of sugar. Federal Law 4870/65 regulated excess 
stocks and tried to counter the international fall in 
sugar prices by allowing for the blending of ethanol 
in vehicle fuel. 

Between 1965 and 1980 the 10 largest sugar groups 
were: Ometto, Zillo-Lorenzetti, Société des Sucreries 
Brésiliennes, Dedini, Morganti/Silva Gordo, Biagi, 
Balbo, Nogueira, Marchesi and Coury/Furlan. At 
that time, the model of price parity between sugar 
and ethanol meant that the level of remuneration was 
indiff erent for the producer.

Th e Center for Sugarcane Technology (Centro de 
Tecnologia Canavieira – CTC) was created in 1969, 
in Piracicaba, supported exclusively by the sugar com-
panies. It became a center for sugarcane progress, and 
in 1979 Copersucar invited Manoel Sobral to become 
its president, which reaffi  rmed the CTC’s position as 
a world reference in sugarcane research, production 
technology and industrial processing.

Besides conducting fi eld evaluations, the CTC set up 
research stations in seven cities, involving over 1,800 
people. Isaias de Carvalho Macedo, an engineer at 
the Institute of Aeronautical Technology (Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica – ITA) and an expert on 
renewable energy, succeeded Sobral and headed the 
institution for 20 years.

With its political and economic foundations rein-
forced and excellent infrastructure, the CTC off ered 
members quality services at its experimental stations 
and research labs. Researchers like Albert J. Mangels-
dorf and Carlos Alberto Krug, and testers such as 
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Fazem parte dessa história pesquisadores como Alberto J. Mangels-
dorf e Carlos Alberto Krug, e provedores como Jorge Wolney Atalla 
e Werther Annicchino.

A Copersucar teve um papel fundamental no desenvolvimento de 
tecnologia. Nós chegamos a investir naquela ocasião US$ 24 milhões 
por ano, no nosso Centro de Tecnologia. [...] Era o que se gastava com 
o desenvolvimento de variedades, com a importação de tecnologia 
e o treinamento de pessoal. [...] Essas tecnologias nós assimilamos, 
desenvolvemos, e hoje temos, em termos de extração, o que existe de 
mais moderno no mundo.

Werther Annicchino, 20036

Companhia criada por produtores, a Copersucar desenvolveu-se 
muito e, em 1973, adquiriu a Companhia União dos Refi nadores – 
Açúcar e Café, dona da marca Açúcar União, então líder no mercado 
brasileiro. Um ano depois, a companhia iniciou a parceria com a 
Escuderia Fittipaldi para o desenvolvimento do primeiro carro de 
Fórmula 1 brasileiro, mantendo esse patrocínio até 1979.

Em 1971 o preço da tonelada métrica de açúcar passou de US$ 200 
para US$ 1.500, no mercado internacional. O governo brasileiro 
conseguiu formar um fundo fi nanceiro com a diferença entre o 
preço de compra – que ele estipulava – e o preço de venda vigente 
no exterior. 

O Planalsucar [Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açú-
car] foi criado em 1971. [Sua] fi nalidade principal era exatamente a de 
dar sustentação tecnológica para o setor canavieiro em todo o país.

João Natale Netto, 2007 7

O setor foi desenvolvido por vários programas de pesquisas: em 
nível estadual, no Instituto Agronômico de Campinas e no CTC, 
e, em nível federal, quando o ministro de Indústria e Comércio, 

Jorge Wolney Atalla and Werther Annicchino, were 
major players in CTC history.

Copersucar played a key role in the development of 
technology. At that time we invested as much as US$24 
million a year in our Technology Center. (...) It was 
spent on the development of sugarcane varieties, the 
importation of technology and employee training.(...) 
We assimilated and developed these technologies, and 
in terms of extraction, what we have today is the most 
modern in the world.

Werther Annicchino, 20036

Copersucar, the company set up by producers, made 
good progress. In 1973 it acquired the Companhia 
União dos Refi nadores – Açúcar e Café, which owned 
the Açúcar União sugar brand, then the leader in the 
Brazilian market. A year later, Copersucar launched 
a partnership with Escuderia Fittipaldi, headed by 
Brazil’s two-time world driving champion Emerson 
Fittipaldi, to develop the fi rst Brazilian Formula 1 
racing car. Sponsorship of the Copersucar Fittipaldi 
team continued until th 1979 Formula 1 season.

In 1971, the price of a metric tonne of sugar rose from 
US$200 to US$1,500 in the international market. 
Th e Brazilian government succeeded in forming a 
fi nancial fund with the diff erence between the pur-
chase price – which it controlled – and the prevailing 
selling price abroad.

Th e National Sugarcane Improvement Program (Pro-
grama Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar 
– Planalsucar) was created in 1971. (Its) main purpose 
was to provide technological support for the sugarcane 
industry nationwide.

João Natale Netto, 20077

Th e sector developed thanks to various research 
programs. At the state level there was the Campi-
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Pratini de Moraes, criou o Programa Nacional de Melhoramento 
da Cana-de Açúcar – Planalsucar, mantido pelo IAA. Foram criadas 
estações experimentais em Carpina (PE), Rio Largo (AL), Campos 
(RJ) e Araras (SP), que trabalhavam em conjunto e desenvolveram 
novas variedades de cana, as chamadas RB (República do Brasil), 
que substituíram variedades menos efi cientes, principalmente 
argentinas. Nessas estações formaram-se grupos de pesquisadores 
que acompanharam o percurso do etanol no Brasil. Em 1978, foi 
desenvolvido o pagamento da cana-de-açúcar pelo teor de sacarose 
previsto na Lei nº 4870/65, junto com a iniciativa privada. Esse 
sistema em São Paulo recebeu a colaboração de Aloisio Nunes de 
Almeida, Cícero Junqueira Franco e Renato Bezerra, representando 
a indústria; Manoel Ortolan, Silvio Borsali e Silvio Tatáo por parte 
dos agricultores; e Enio Roque de Oliveira, pelo Planalsucar.

Os recursos disponíveis no IAA também permitiram a criação do 
Programa de Financiamento e da Modernização do Setor, para 
investimento na qualidade da produção e na modernização das 
instalações das usinas, qualifi cando a agroindústria. Na época, esta 
foi a principal alavanca para a produção de álcool no país.

A possibilidade do combustível verde tornava-se cada vez mais real, 
e a diversidade de espécies de cana plantadas tinha pequeno impacto 
ambiental e necessitava de pouco insumo químico.

nas Agronomy Institute (Instituto Agronômico de 
Campinas) and the CTC, while at the federal level 
Industry and Commerce Minister Pratini de Morais 
created the National Sugarcane Improvement Pro-
gram (Planalsucar), maintained by the IAA.

Launched in 1971, Planalsucar introduced a program 
of new “Republic of Brazil – RB” sugarcane varieties 
that in 2010 accounted for approximately 60% of all 
sugarcane planted in Brazil. It involved more than 
200 agronomists and 300 agricultural technicians, 
with experimental stations set up in all Brazilian 
states. Planalsucar became a technical body linked 
to the Production Assistance Department of the IAA 
and was responsible for guidance and technical evalu-
ations of units established under Proálcool. In 1978, 
working with private companies, Planalsucar devel-
oped an innovative payment method for sugarcane 
according to succrose content, as specifi ed under Law 
4870/65. In São Paulo this system benefi tted from the 
collaboration of Aloisio Nunes de Almeida, Cícero 
Junqueira Franco and Renato Bezerra, representing 
the industry, together with Manoel Ortolan, Silvio 
Borsali and Silvio Tatáo representing farmers and 
Enio Roque de Oliveira representing Planalsucar.

Th e funds available at the IAA also made it possible to 
set up the Program for Financing and Modernization 
of the Sector, for investments in production quality 
and improvement of mill installations as well as the 
advancement of skill levels in the industry. At the 
time this was the main stimulus for ethanol produc-
tion in Brazil.

Green fuel was becoming an increasingly real pos-
sibility. Environmental impact was low, thanks to 
the diversity of types of sugarcane planted, and little 
chemical input was required.
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58Variações do mercado e a solução

A situação econômica do país se agravava: em 25 anos, de 1942 a 
1967, a infl ação atingia 700%; o cruzeiro desvalorizado perdia poder 
de compra e mais três zeros, passando a ser denominado “cruzeiro 
novo”. A crise econômica brasileira recrudescia. Diante de uma in-
fl ação acumulada em três anos próxima a 60%, em maio de 1970 a 
moeda nacional foi renomeada “cruzeiro”, mantendo todos os zeros 
que haviam sido acrescentados pela infl ação ao cruzeiro novo. 

Com efeitos substantivos na crise interna brasileira, a conjuntura 
mundial foi profundamente afetada pelo primeiro choque do petró-
leo, em 1973. As crises do petróleo e do açúcar foram determinantes 
na oscilação de seus preços; altas e baixas se sucederam ao longo dos 
anos. O agravamento das questões políticas nos países do Golfo, 
a Guerra dos Seis Dias e a consolidação da OPEP demonstraram 
a emergência de uma variável política de longa duração, ancorada 
em motivos religiosos, em ódios ancestrais e no poder da colônia 
judaica nos Estados Unidos. O mercado do petróleo nunca mais 
seria o mesmo. 

Então, sentei-me com o secretário de Ciência e Tecnologia, José Israel 
Vargas, e com o secretário-geral do ministério, José Marques. Tivemos a 
audácia ou a imprudência de lançar um programa com produção diária 
de 170 mil barris de álcool. Propusemo-nos, em quatro anos, a fazer um 
programa igual ao que a Petrobras havia feito em trinta anos. Além de 
produzir álcool, era necessário também introduzir no mercado o carro 
a álcool, criar um sistema de distribuição do combustível e vencer a 
resistência da Petrobras. O programa foi executado com imenso trabalho 
de convencimento dos usineiros e da indústria automobilística.

João Camilo Penna, 20088

Market fluctuations, and the solution

Brazil’s economic situation had been in a downward 
spiral. Infl ation accumulated 700% in the 25 years 
up to 1967 and the devalued cruzeiro currency lost 
its purchasing power. Th ree zeros were stripped off  
and it was renamed the new cruzeiro (cruzeiro novo), 
but the economic crisis deepened. Facing cumulative 
infl ation approaching 60% over the following three 
years, in May of 1970 the Brazilian currency had its 
name changed back to the cruzeiro but retained the 
additional zeros it had acquired because of continuing 
infl ation under the new cruzeiro. 

Th e global situation was profoundly aff ected by the 
fi rst oil shock in 1973, and this had substantive ef-
fects on Brazil’s domestic crisis. Th e twin crises of 
oil and sugar were fundamental causes of their price 
instability, with succeeding highs and lows over the 
years. Worsening political questions in the countries 
of the Gulf region, the Six Day War in the Middle 
East and the consolidation of OPEC all served to 
underscore the emergence of a new and long-lasting 
political variable, one that was rooted in religious 
motives, ancient hatreds and the power of the Jew-
ish community in the United States. Th e petroleum 
market would never be the same.
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Abria-se o espaço para energia alternativa e mais limpa, dentro dos 
parâmetros desejados pela Secretaria Especial do Meio Ambiente 
(SEMA). Essas iniciativas encaminhavam o país para uma nova era 
de energias alternativas.

Aí os árabes salvaram a nossa crise com o choque do petróleo. Ou seja, 
o Proálcool surgiu mais como uma consequência dos excedentes de 
cana que nós tínhamos e dos investimentos que os usineiros tinham 
feito com as destilarias anexas do que com a crise do petróleo. A história 
colocou no colo do setor sucroalcooleiro uma solução universal para 
a crise do petróleo que até hoje é admirada.

Roberto Rodrigues, 20039

So I sat down with José Israel Vargas, who was sci-
ence and technology secretary, and José Marques, the 
secretary-general of the ministry. We had the cour-
age – or recklessness – to launch a program for daily 
production of 170,000 barrels of ethanol. We set the 
goal of implementing a program to do in four years 
what Petrobras had done in 30 years. In addition to 
producing ethanol, it was also necessary to introduce 
the ethanol-powered car into the market, create a fuel 
distribution system and overcome the resistance of 
Petrobras. Implementing the program took a great 
deal of work to convince the sugar refi ners and the 
automotive industry.

João Camilo Penna, 20088

Th is paved the way for alternative and cleaner energy, 
within the parameters established by the Special 
Secretariat for the Environment (SEMA). Th ese 
initiatives placed Brazil squarely on the path towards 
a new era of alternative energy.

In this way the Arabs resolved our crisis with the oil 
shock. In other words, Proálcool had been created 
more as a consequence of Brazil’s surplus sugarcane, 
and the investments the mill owners had made in 
the associated distilleries, rather than the oil crisis. 
But history presented the sugar-ethanol sector with a 
universal solution to the petroleum crisis, one that is 
admired to this day. 

Roberto Rodrigues, 20039

Ayrton Senna, campeão britânico e europeu 
da Fórmula Ford nos anos 1980.
Ayrton Senna, British and European Formula 
Ford champion in the 1980s.
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Nasce o projeto

A amizade entre Ernesto Geisel, Shigeaki Ueki e Jorge Wolney 
Atalla se desenvolveu no trabalho conjunto na Petrobras, ainda na 
década de 1950. Partilhavam ideias comuns e, entre elas, estavam 
a economia de divisas e a importância da logística implicada nesse 
processo. Para chegar a essa meta, achavam que deveriam construir o 
caminho do álcool combustível e estabeleceram uma relação pessoal 
que viria a ser muito importante para o programa do álcool.

Essa conjunção poderosa permitiu, vinte anos mais tarde, a realiza-
ção de uma ideia que, anteriormente, havia sido rejeitada por setores 
internos da Petrobras – que raciocinavam em termos de petróleo 
barato e disponível. 

A ideia inovadora era plantar um imenso volume de cana-de-
açúcar e produzir álcool anidro em grandes quantidades, para ser 
misturado obrigatoriamente à gasolina, em substituição ao chumbo 
tetraetila – importado e altamente poluidor. Em 1967 ainda não 
se falava em meio ambiente nem em crise de petróleo e essa era 
uma análise de estratégia econômica: substituição de um produto 
caro e importado por um nacional. 

Paulo Egydio Martins, ministro de Indústria e Comércio (1966 
e 1967), tinha como assessor em Brasília o engenheiro Shigeaki 
Ueki, ex-funcionário do Banco Comércio e Indústria. O ministro 
sugeriu-lhe que fosse conversar com a Petrobras sobre a incorporação 
do álcool anidro à gasolina. A ocasião não era das mais favoráveis; 
nesse momento a gasolina era mais barata que o álcool.

The project is born

Ernesto Geisel, Shigeaki Ueki and Jorge Wolney 
Atalla had become friends while working together for 
Petrobras back in the 1950s. Th ey shared common 
ideas, amongst them saving foreign currency and the 
importance of the logistics involved in the process. 
To reach this goal, they thought Brazil should go 
down the road of fuel ethanol, and they established 
a personal relationship that was to be very important 
for the ethanol program. 

Twenty years later, this powerful combination was 
to make possible the realization of an idea, one 
that had previously been rejected by groups within 
Petrobras that reasoned in terms of cheap and readily 
available oil.

Th e innovative idea was to plant a huge volume of 
sugarcane and produce large quantities of anhydrous 
ethanol, which would then be compulsorily mixed 
with gasoline in place of tetraethyl lead, which was 
imported and highly polluting. Back in 1967, people 
were not yet talking about the environment or an oil 
crisis. Rather, this was a strategy based on economic 
analysis: replacing an expensive imported product 
with one produced domestically.

Paulo Egydio Martins, Brazil’s minister of industry 
and commerce in 1966 and 1967, had an assistant 
in Brasília called Shigeaki Ueki, an engineer who was 
a former employee of Banco Comércio e Indústria. 
Th e minister suggested that Ueki should go and talk 
with Petrobras about incorporating anhydrous etha-
nol into gasoline. But it was not the most propitious 
of moments, given that gasoline was then cheaper 
than ethanol.
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Expliquei que a Petrobras conseguia importar petróleo graças ao 
café e ao açúcar e que o Brasil estava querendo voltar a ser o maior 
exportador de açúcar do mundo. Se não houvesse mercado para o 
açúcar poderíamos produzir mais álcool para misturar na gasolina, 
economizando divisas.

Shigeaki Ueki, 200810

A Petrobras compraria o álcool, abrigaria uma reserva estratégica 
em tancagem e seria responsável pela mistura e distribuição do 
combustível nos postos de abastecimento nacionais. Essa foi uma 
tarefa obrigatória para a estatal, que não tinha maior empenho 
nessa atividade.

Mas não, não teria sido possível fazer tão rápido e tão bem, todo um 
“modelaço” de desenvolvimento industrial como foi feito no país. 
Não. Tinha que ser na ditadura! O próprio Próalcool tinha que ser. 
Porque em um regime democrático haveria insinuação de escândalos, 
de corrupção, longas discussões sobre legitimidade de subsídios.

Roberto Villa, 200311

Em 1973 o Ministro da Indústria e Comércio, Marcus Vinícius 
Pratini de Morais, propôs estímulos à produção do álcool com-
bustível. Era uma resposta à crise do petróleo, mas era também a 
recuperação de estudos e experiências com a cana-de-açúcar e seu 
potencial combustível, registrados no Brasil desde 1902.

O ano de 1974 foi emblemático para o álcool combustível no Bra-
sil. O general Ernesto Geisel foi escolhido para ser presidente da 
República e Ueki tornou-se ministro das Minas e Energia. Tinha 
chegado a hora de fazer acontecer. 

I explained that Petrobras was able to import oil 
thanks to (exports of ) coffee and sugar, and that 
Brazil wanted to get back to being the world’s largest 
sugar exporter. If there was no market for sugar then 
we could produce more ethanol to mix in gasoline, so 
saving foreign currency.

Shigeaki Ueki, 200810

Petrobras would buy the ethanol, keeping a strategic 
reserve in tankage, and would be responsible for 
mixing and distributing the fuel at service stations 
nationwide. Th is would be a compulsory task for the 
state company, which had previously made no great 
commitment to this activity.

But no, it would not have been possible to implement 
so quickly and so well this major industrial develop-
ment program in Brazil. No. It could be done only in 
the dictatorship! Proálcool itself was essential, because 
in a democratic regime there would be suggestions of 
scandal and corruption, and lengthy discussions about 
the legitimacy of subsidies.

Roberto Villa, 200311

In 1973 Marcus Vinicius Pratini de Morais, then 
minister of industry and commerce, proposed in-
centives for the production of fuel ethanol. Th is was 
a reaction to the oil crisis, but it also represented a 
renewed interest in studies and experiments carried 
out in Brazil since 1902 examining sugarcane and its 
potential as a fuel.

Today, Brazil’s fuel ethanol program looks back on 
1974 as a landmark year. General Ernesto Geisel was 
chosen to be president of Brazil and Ueki became 
minister of mines and energy. Th e moment to make 
things happen had arrived.
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Proálcool

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado pelo decreto 
nº 76.593/75, estimulando a produção do álcool para os mercados 
interno e externo e a política de combustíveis automotivos. Geisel era 
um estrategista na área de energia que tinha vivência na questão do 
petróleo. Ele decidiu estruturar um projeto de ampliação da matriz 
energética brasileira com base em recursos renováveis e limpos. Em 
1975, foram articulados insumos, tecnologias e atores que consti-
tuiriam a base dessa transformação. Uma decisão acertada. 

O Proálcool foi uma política público-privada que evoluiu de um 
interesse do governo a um acordo com os usineiros visando a cons-
trução de destilarias autônomas para a ampliação da produção de 
álcool, com o envolvimento obrigatório da Petrobras na distribui-
ção do combustível. Posteriormente, foi incorporada a indústria 
automobilística. O programa fi nalmente incluía fi nanciamento, 
precifi cação, lavoura, agroindústria, logística de distribuição, equi-
pamentos e desenvolvimento de motores a explosão movidos a 
álcool para veículos variados.

Henry Joseph, da Volkswagen, lembra-se de que inicialmente não 
havia interesse do governo na participação da indústria automobi-
lística no Proálcool. A ideia era de que o álcool combustível fosse 
utilizado por frotas de empresas, ou por táxis movidos a gasolina 
e adaptados. Quem tivesse interesse faria a conversão para o uso 
do álcool em ofi cinas de retífi ca. A Telesp, entre outras empresas 
públicas, logo converteu a sua frota. Os resultados foram ruins, 

Proálcool

Th e National Ethanol Program, known as Proálcool, 
was created by Decree 76,593/75. It encouraged the 
production of ethanol for the domestic and foreign 
markets, and established a policy for automotive 
fuels. Geisel was a strategist in the energy area, with 
experience in the petroleum industry. He decided to 
put together a project to expand the Brazilian energy 
matrix based on clean, renewable resources. In 1975, 
planners defi ned the inputs, technologies and players 
that would form the basis of this transformation. It 
was a wise decision.

Proálcool was a public-private policy that evolved 
from being a matter of purely government interest 
into an agreement with mill owners and the construc-
tion of independent distilleries with the obligatory 
involvement of Petrobras. Later Proálcool won the 
support of the automotive industry and incorporated 
fi nancing, pricing, agriculture, logistics, equipment 
and the development of ethanol-powered internal 
combustion engines.

Henry Joseph, an engineer at Volkswagen, recalls that 
initially the government had no interest in the auto 
industry participating in Proálcool. Th e idea was that 
fuel ethanol should be used by company fl eets, or by 
adapted gasoline-powered taxis. Anyone else showing 
an interest would be free to convert their vehicle to 
ethanol use in engine rebore workshops. 

Telesp, the São Paulo state telephone company, 
which was state-controlled at the time, as well as 
other public companies, soon converted their fl eets 
to ethanol-powered vehicles. But the results were 
disappointing, because there was no clarity about 
what kind of ethanol would be produced and used, 

Ethanol. You can use it, because 
there will never be a shortage.
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pois o álcool a ser utilizado estava indefi nido e sob quais caracte-
rísticas seria produzido. As ofi cinas de retífi ca não eram qualifi -
cadas para uma conversão de qualidade; os materiais feitos para 
motores a gasolina não resistiam e se danifi cavam com o uso de 
alguns tipos de álcool. 

A produção do álcool foi incentivada pelo aumento da produção 
agrícola, pela modernização e ampliação das destilarias existentes 
e pela instalação de novas unidades produtoras (anexas a usinas ou 
autônomas), armazenadoras e distribuidoras.

Em 1979, já no mandato do presidente João Baptista Figueiredo, 
começaram a aparecer os primeiros resultados concretos dessas 
iniciativas. No mês de junho o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico decidiu aplicar US$ 5 bilhões no Proálcool, até o fi nal 
daquele governo, visando atingir a meta de 10 bilhões de litros de 
álcool por ano. 

A essa altura, o ministro de Indústria e Comércio, João Camilo 
Penna, liderava o projeto, em articulação com a sociedade civil, 
valorizando o Proálcool como programa pioneiro e parceria público-
privada inovadora. Shigeaki Ueki era o presidente da Petrobras e 
favoreceu a expansão da cana-de-açúcar e seus subprodutos. Foi 
um programa bem-sucedido que evoluiu com a história. Substituiu 
parte dos derivados de petróleo, descarbonizou parcela da matriz 
energética do país e diminuiu a dependência externa, as importações 
e o gasto de divisas. Nos 35 anos que se sucederam à criação do 
Proálcool, o Brasil viveria a saga que o levou a se tornar referência 
mundial no uso de combustível renovável e limpo.

or with what characteristics. Engine rebore workshops 
were not qualifi ed to carry out good-quality conver-
sions, while the materials used in gasoline engines 
lacked resistance and were damaged by some types 
of ethanol.

Ethanol production was encouraged by the increase 
in sugarcane production, the modernization and ex-
pansion of existing distilleries and the construction of 
new production units, both standalone and attached 
to sugar mills. Th ere was also investment in storage 
and distribution. Consumer demand also pressured 
the industry to increase production.

Th e fi rst concrete results of these initiatives began to 
appear in 1979, during the administration of Presi-
dent Gen. João Baptista Figueiredo (1979-85). In 
June, the Economic Development Council decided to 
pump US$5 billion into Proálcool through the end of 
that government term of offi  ce, to achieve a produc-
tion target of 10 billion liters of ethanol per year.

At this point the project was being led by Industry 
and Commerce Minister João Camilo Penna, in co-
ordination with civil society. Proálcool was promoted 
as a groundbreaking program and an innovative 
partnership between the public and private spheres. 
Shigeaki Ueki, then president of Petrobras, favored 
the expansion of sugarcane and its byproducts. It was 
a successful program that has continued to evolve 
over time. Proálcool partially substituted petroleum 
derivatives, decarbonizing part of the country’s energy 
matrix and reducing foreign dependency, imports 
and foreign currency outlays. In the 35 years since 
the program was created, Brazil forged a path that 
has led it to become a world benchmark in the use 
of clean and renewable fuel.
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É preciso que todos saibam que o maior programa de substituição de 
combustíveis fósseis por biocombustíveis foi protagonizado totalmente 
pela iniciativa privada, apenas com o apoio do governo.

João Camilo Penna, 200312

Jorge Wolney Atalla era presidente da Copersucar e mantinha boas 
relações com os ministros João Camilo Penna e Delfi m Neto. Ele 
articulou essa operação complexa envolvendo Ângelo Calmon de Sá, 
do Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico (BNDE), então uma empresa pública, e os empresários. 

Alguns nomes, dentre tantos, se destacaram pelo envolvimento de 
primeira hora com o Proálcool: Lamartine Navarro Jr., Eduardo 
Diniz Junqueira, Cícero Junqueira Franco, Maurílio Biagi, Ettore 
Zanini, Dovílio Ometto, Orlando Chesinni Ometto, Luiz Gonzaga 
Bertelli, Renato Rezende Barbosa, J. Walter Bautista Vidal, general 
Álvaro Tavares do Carmo e Severo Gomes, além da Copersucar. 
O pioneiro na pesquisa do álcool confi rmou a importância dessas 
personagens, durante homenagem a ele prestada em 1992:

Para a emergência do Proálcool, os heróis de hoje são nomes como 
Lamartine Navarro, Urbano Stumpf, os irmãos Ometto, Dedini, Za-
nini e tantos outros que hoje ganharam merecido respeito de nossos 
concidadãos. É a troca da guarda, a emergência de uma segunda ge-
ração de patriotas que, a exemplo da mina que iniciou seus trabalhos 
em plena crise de 29, retomou o assunto com o mesmo idealismo, 
buscando dar resposta às duas grandes crises das últimas décadas, a 
crise do petróleo e a subsequente crise da dívida externa.

Eduardo Sabino de Oliveira, 199213

Everyone needs to know that the largest program for 
replacing fossil fuels with biofuels has been carried out 
entirely by the private sector, just with support from 
the government.

João Camilo Penna, 200312

Jorge Wolney Atalla was president of Copersucar 
and enjoyed a good relationship with ministers João 
Camilo Penna and Delfi m Neto. He put together a 
complex operation involving Ângelo Calmon de Sá 
at the state-controlled Banco do Brasil, the Brazilian 
Development Bank – a public company known today 
as BNDES, and business leaders.

Among the many who were initially involved with 
Proálcool, some names stand out: Lamartine Navarro 
Jr., Eduardo Diniz Junqueira, Cícero Junqueira Fran-
co, Maurílio Biagi, Ettore Zanini, Dovílio Ometto, 
Orlando Chesinni Ometto, Luiz Gonzaga Bertelli, 
Renato Rezende Barbosa, J. Walter Bautista Vidal, 
General Álvaro Tavares do Carmo and Severo Gomes, 
together with Copersucar and Associgás. One pioneer 
in ethanol research testifi ed to the importance of these 
leaders during a tribute he received in 1992: 

Today’s heroes behind the growth of Proálcool are 
names like Lamartine Navarro, Urbano Stumpf, the 
Ometto brothers, Dedini, Zanini and so many others 
who today enjoy the deserved respect of our fellow 
citizens. It’s the changing of the guard, the emergence 
of a second generation of patriots who, like my genera-
tion that began its work in the crisis of 1929, picked 
up where we left off  with the same idealism, seeking 
answers for the two great crises of recent decades, the 
oil crisis and the subsequent foreign debt crisis.

Eduardo Sabino de Oliveira, 199213
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66Na primeira fase do Proálcool, entre 1975 e 1979, o esforço se 
concentrou na produção sufi ciente de álcool anidro, e coube às 
destilarias anexas o papel principal. A primeira parte dessa vasta ope-
ração estratégica foi avalizada pelo presidente Geisel, que, em 1977, 
autorizou dar prioridade absoluta ao álcool, com recursos ilimitados, 
em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico.

Cabia agora à iniciativa privada o plantio de um mar verde de cana, 
para sustentar o projeto. Shigeaki Ueki plantou as primeiras canas 
da Alcídia, na pioneira destilaria autônoma do país, uma iniciativa 
de Lamartine Navarro Jr. e Cícero Junqueira Franco, na fazenda de 
Rui Silva, no Pontal do Paranapanema. Divulgavam o novo plano 
governamental.

Os produtores novos que entraram para o setor estimulados pelo 
Proálcool eram proprietários de terras no interior paulista ou pe-
cuaristas sem tradição na lavoura canavieira. Levantaram destilarias 
autônomas, ou associaram-se a grupos do setor, ultrapassando os 
limites do estado de São Paulo.

No fi nal de 1987 haviam sido enquadrados 661 projetos, que iriam 
ampliar a capacidade de produção de álcool em 16 bilhões de litros, 
e deste total 52,6% cabia a São Paulo. Os investimentos totais do 
programa, ainda segundo dados ofi ciais, atingiram US$ 7 bilhões, dos 
quais 56% foram recursos públicos.

P. Ramos e T. Szmrecsanyi, 199814

In the fi rst phase of Proálcool, between 1975 and 
1979, eff orts were focused on producing suffi  cient 
anhydrous ethanol. Distilleries linked to sugar mills 
played the leading role. Th e fi rst part of this vast 
strategic operation was endorsed by President Geisel, 
who at a 1977 meeting of the Economic Develop-
ment Council authorized top priority for ethanol, 
with unlimited resources.

Now it was up to private enterprise to grow a vast 
green sea of sugarcane to support the project. Shigeaki 
Ueki planted the fi rst sugarcane at Alcídia, Brazil’s 
pioneer standalone distillery. It was an initiative of 
Lamartine Navarro Jr. and Cícero Junqueira Franco 
on a farm belonging to Rui Silva in the Pontal do 
Paranapanema region of São Paulo State, which 
served to promote the new government plan.

Proálcool encouraged new producers to get involved 
in the sector – landowners from up-country São Paulo 
and ranchers without any tradition in sugarcane 
planting. Th ey constructed independent distilleries, 
or formed associations with business groups in 
operations that extended beyond the boundaries of 
São Paulo.

By the end of 1987 a total of 661 projects had been 
approved. Th ese would expand ethanol production 
capacity by 16 billion liters, 52.6% of which was in 
São Paulo. Also according to offi  cial fi gures the total 
investment program reached US$7 billion, of which 
56% came from public funds.

P. Ramos and T. Szmrecsányi, 199814
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It was vital to travel through the new regions preaching 

the benefi ts of sugarcane and the possibilities created 

by the construction of new mills and distilleries. Lama-

rtine Navarro Jr. and Luiz Lacerda Biagi were leaders 

in the task of promoting Brazilian fuel ethanol. They 

visited a vast area of Brazil, spreading their knowledge, 

experience and successes with sugarcane planting.

To reinforce their message, it was easy to show that the 

economic return from sugarcane was superior to that 

of livestock. This has always been a strong argument. 

There was a country to conquer, an idea to spread and 

a lot of cane to be planted.

We went to a town and got everyone to meet, then 

we suggested putting together a group to build the 

distillery. Then we held a barbecue, and Lamartine 

stepped up and said:

— Who will plant 50 acres of sugarcane? Put up your 

hand. Now who will plant 120, come on!

Maybe no one raised their hand, and Lamartine 

would say:

— Well, folks, let’s just eat the barbecue, because 

there’s no way the distillery will get built here!

Then people got all upset, they wouldn’t take the 

insult lying down. And Lamartine, I think he really 

was an agitator. We went around Brazil, at the time 

we participated in 42 projects(...) many people joined 

the ethanol program.

Luis Lacerda Biagi, 200315

Planting the idea
Plantando a ideia

Era preciso percorrer as regiões novas pregando as vantagens da 

cana-de-açúcar e as possibilidades abertas pela construção de novas 

destilarias e usinas. Lamartine Navarro Jr. e Luiz Lacerda Biagi foram 

nomes singulares nesse trabalho de divulgação do combustível ver-

de e amarelo, o álcool nacional. Eles viajaram um vasto território 

do Brasil, difundindo seus conhecimentos, experiências e sucessos 

com a lavoura da cana. 

Para reforçar sua argumentação, era fácil demonstrar que os re-

sultados econômicos da cana eram superiores aos da pecuária, o 

que sempre foi um estímulo forte. Havia um país a conquistar, uma 

ideia a espalhar e muita cana para plantar.

A gente ia à cidade e reunia todo mundo, propunha a construção 

de um grupo para fazer a destilaria e depois fazia um churrasco. E o 

Lamartine chegava e falava assim:

– Quem vai plantar vinte alqueires de cana, levanta a mão. Quem vai 

plantar cinquenta, vamos lá! 

De repente, ninguém levantava a mão e ele falava:

– Bom, gente, vamos comer churrasco, que aqui usina não vai sair 

não! 

Aí o pessoal fi cava nervoso, não queria levar o desaforo pra casa. E 

o Lamartine, acho que foi um agitador mesmo. Andamos pelo Brasil. 

Na época a gente participou de 42 projetos [...]. Muita gente entrou 

no Proálcool.

Luiz Lacerda Biagi, 200315
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A questão do fornecimento de maquinaria mais alinhada à produção 
do etanol foi resolvida. Em Sertãozinho, a metalúrgica Zanini criou 
o sistema “chaves em mãos” de fi nanciamento e entrega de unidades 
prontas para iniciar a produção. Em Piracicaba, a Dedini Codistil 
tinha tecnologia para equipar quantas usinas e destilarias fossem 
necessárias para abastecer o mercado. Em Saltinho estava instalada, 
desde 1961, a Conger Equipamentos, que participou ativamente 
do Proálcool. O programa apoiou-se também na Companhia Si-
derúrgica do Nordeste (Cosinor), em Recife.

Em meados da década de 1970, o presidente do Banco do Brasil, 
Ângelo Calmon de Sá, inaugurou as primeiras usinas signatárias 
do Proálcool: a Santa Elisa, em Sertãozinho, a Usina da Pedra, em 
Serrana, ambas da família Biagi, e a Vale do Rosário, em Morro 
Agudo, pertencente aos Junqueira Franco.

Esse programa de energia alternativa ao petróleo, singular no mun-
do, revolucionou a economia do interior paulista transformando-a 
no segundo mercado do país. A experiência dos usineiros foi funda-
mental no crescimento do projeto; eles participaram com vontade 
e conseguiram um fantástico resultado em apenas quatro anos. A 
produção alcooleira cresceu de 600 milhões na safra 1975-76 para 
3,4 bilhões na safra 1979-80.

Quando o preço do mercado externo do açúcar estava lá em cima, 
quem fi cava com o bônus era o governo; quando o preço ia lá pra 
baixo, quem fi cava com o prejuízo era o governo. Ao produtor era 
garantido um preço, tanto para o mercado interno, como para o 
mercado externo.

Antonio de Pádua Rodrigues, 200316

Th e question of supplying machinery that was better 
suited to ethanol production was also resolved. In 
Sertãozinho, the Zanini engineering company created 
a turn-key fi nancing system, delivering production 
units ready to operate.In Piracicaba, Dedini Codistil 
had the technology to equip as many mills and dis-
tilleries as were needed to supply the market. Conger 
Equipamentos had been operating in Saltinho since 
1961, and participated actively in Proálcool. Th e 
program also relied on the Companhia Siderúrgica 
do Nordeste (Northeast Steel Company – Cosinor) 
in Recife.

In the mid 1970s Ângelo Calmon de Sá, president 
of  Banco do Brasil, inaugurated the fi rst distilleries 
under Proálcool: the Santa Elisa mill in Sertãozinho 
and the Usina da Pedra in Serrana, both belonging 
to the Biagi family, and the Vale do Rosário in Morro 
Agudo, belonging to the Junqueira Franco family.

Th e pursuit of an alternative energy to petroleum was 
unique in the world. It revolutionized the economy 
of upstate São Paulo, making it Brazil’s second 
richest market. Th e experience of the mill owners 
was essential for the growth of the project and they 
participated eagerly, achieving fantastic results in 
just four years. Ethanol production increased from 
almost 600 million liters in the 1975-76 harvest to 
3.4 billion liters in 1979-80.

When the price of sugar in the export market was high, 
the government pocketed the diff erence, but when the 
price was low, the government absorbed the loss. Th e 
producer had a guaranteed price, for both the domestic 
and export markets.

Antônio de Pádua Rodrigues, 200316
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69Saga do carro a álcool

No Centro Técnico Aeroespacial (CTA), do Ministério da Aero-
náutica, Urbano Ernesto Stumpf e sua equipe se empenharam 
na coor denação do projeto de desenvolvimento do motor a 
álcool. Entre reuniões e refl exões foi produzido um documento 
fundamental: “A fotossíntese como fonte de energia”, alinhando 
as ideias condutoras do programa. Reuniram-se nesse momento, 
na ofi cina de motores do CTA, três fi guras antológicas: Eduardo 
Sabino de Oliveira, Lauro de Barros Siciliano e o próprio Stumpf, 
os pioneiros que sonharam o carro a álcool combustível.

The story of the ethanol car

Urbano Ernesto Stumpf and his team were work-
ing at Brazil’s Aerospace Technical Center (CTA), 
under the federal Air Force Ministry, coordinating 
the project to develop an ethanol engine. Meetings 
and refl ections led to production of a key document: 
‘Photosynthesis as an energy source’. Th is laid out the 
program’s main ideas. It was at this time that three 
legendary fi gures came together in the CTA engine 
laboratory: Eduardo Sabino de Oliveira, Lauro de 
Barros Siciliano and Stumpf, the pioneers who 
dreamed of the ethanol-fueled car.

O Dodge 1800 
equipado com motor 

a álcool percorreu 
mais de 8.000 km sem 

problemas técnicos.
Th e ethanol-powered 

1800cc Dodge that 
covered over 8,000 

km without technical 
problems.
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Route of the National Integration Circuit for Ethanol-

Powered Cars

São José dos Campos, Cuiabá, Manaus, Belém, Brasília, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro and then back to São 

José dos Campos.
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The ethanol engine
Motor a álcool

Em visita ao Centro Tecnológico da Aeronáutica, em 1975, em São 

José dos Campos, o presidente Geisel interessou-se pelas pesqui-

sas desenvolvidas pelo professor Urbano Ernesto Stumpf, sobre a 

adaptação dos motores para uso da mistura gasolina-álcool e sobre 

a conversão desses motores para uso exclusivo do álcool. 

Com o apoio do presidente e com o desenvolvimento do  Proálcool, 

o coronel-aviador e engenheiro Stumpf liderou uma viagem-

demonstração digna dos viajantes do século XIX que percorreram 

o Brasil. A grande diferença foi que a caravana não foi reconhecer 

e sim comprovar e demonstrar as reais possibilidades do veículo a 

álcool. O raide Circuito de Integração Nacional do Carro a Álcool 

percorreu 8 mil km em estradas precárias pelo Brasil. Entre 19 de 

outubro e 12 de novembro de 1976, saindo de São José dos Campos 

(SP) passaram por Cuiabá (MT), Manaus (AM), Belém (PA), Brasília 

(DF), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), terminando o cir-

cuito em São José dos Campos.

Para essa viagem incrível foram transformados os motores de um 

Dodge Polara 1975, um Volkswagen 1300 e um Gurgel Xavante, 

e convocados um grupo de técnicos do CTA, apegados à ideia de 

transformar a matriz energética brasileira. 

Pelo Brasil afora, eles levavam tambores cheios de álcool, que foram 

provados muitas vezes para confi rmar se era mesmo o combustí-

vel. Nas paradas, faziam palestras propagando as descobertas da 

viabilidade do álcool combustível. Em uma das etapas, o ministro 

da Aeronáutica, tenente brigadeiro Joelmir de Araripe Macedo, 

dirigiu e aprovou o Dodge e o uso do álcool combustível.

During a visit to the CTA in São José dos Campos in 

1975, President Geisel became interested in the re-

search being carried out by Professor Urbano Ernesto 

Stumpf, adapting engines to use a gasoline-ethanol 

mixture and converting them to run just on ethanol.

With the support of the president backing the develop-

ment of Proálcool, Stumpf – an Air Force colonel and an 

engineer – led a journey around Brazil to demonstrate 

his work. It was like the 19th century trips of foreign ex-

plorers visiting Brazil, with the difference that Stumpf’s 

journey was not one of discovery but rather to show 

the real potential of ethanol vehicles. 

The roadshow was called the National Integration 

Circuit of the Ethanol Car, and they travelled 8,000 kilo-

meters throughout Brazil, over diffi cult roads. Between 

October 19 and November 12 of 1976, they visited Cui-

abá (MT), Manaus (AM), Belém (PA), Brasília (DF), Belo 

Horizonte (MG) and Rio de Janeiro (RJ), starting and 

fi nishing their journey in São José dos Campos, SP.

For this incredible journey they converted the engines 

of a 1975 Dodge Polara, a 1300 cc Volkswagen Beetle 

and a Gurgel Xavante and invited along a group of CTA 

technicians, all hooked on the idea of transforming the 

Brazilian energy matrix.

They carried drums of ethanol all over Brazil, and 

many times people checked it to see that it really 

was ethanol. Wherever they stopped, they delivered 

speeches and spread their fi ndings about the feasibil-

ity of fuel ethanol. Lieutenant Brigadier Joelmir de 

Araripe Macedo, the Air Force Minister, drove the 

Dodge on one stage of the journey and approved the 

use of fuel ethanol.

Urbano Ernesto Stumpf,  
pioneiro do motor a álcool.

Urbano Ernesto Stumpf,  pioneer 
of the ethanol engine.
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Nos anos 1976 e 77 a situação econômica brasileira continuava 
abalada pelo primeiro choque do petróleo. As vendas de automóveis 
estacionaram e depois entraram em queda. Ao mesmo tempo, a mídia 
exaltava a proteção ao meio ambiente e as vantagens do álcool. 

O estímulo governamental à indústria automobilística para que ela 
participasse do Proálcool veio pela redução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) para os carros a álcool, sobre os quais 
também incidia uma Taxa Rodoviária Única menor. 

Em 1978, a indústria se posicionou para fazer as pesquisas de desen-
volvimento do carro a álcool. A redução tributária permitiu incluir 
os recursos de desenvolvimento do novo produto para colocá-lo no 
mercado, em paridade de preço com os carros movidos a gasolina. 

Os fornecedores de peças da indústria automobilística como a Bro-
sol e a DF Vasconcelos inovaram em produtos específi cos. Outras 
entidades, como a Associação Brasileira de Corrosão e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) participaram de estudos de materiais e 
novas ligas de metais. O Instituto de Engenharia tomou uma fi rme 
posição em defesa do álcool.

A Fiat apresentou o protótipo do carro a álcool, em 1976, na inau-
guração da fábrica de Betim, em Minas Gerais, mas o compacto 
Fiat 147 só foi comercializado em 1979. Os Biagi compraram 150 
desses carros para suas empresas; como ainda não existiam bombas 
a álcool, instalaram algumas na usina Santa Elisa e em vários outros 
locais para abastecer os veículos. Mais tarde converteram toda a frota 
da Santa Elisa para o álcool/etanol.

Foi necessária uma grande preparação para essa transformação na 
indústria automobilística. Em 1977, a Volkswagen contratou o ale-
mão Herbert Heitland para gerenciar a pesquisa do carro a álcool. 

In 1976 and 77, the Brazilian economy was still 
suff ering the eff ects of the fi rst oil crisis. Car sales 
stopped rising, then started dropping. At the same 
time, the media praised the benefi ts of ethanol and 
the environmental protection it provided.

Government encouragement for the automotive 
industry to participate in Proálcool took the form 
of a reduction in the Tax on Industrialized Products 
(IPI) for ethanol cars. Buyers also paid a lower rate 
of Road Tax (TRU).

In 1978 the industry geared up to do the research 
to develop ethanol cars. Th e lower tax made it pos-
sible to include the development features of the 
new product and still sell it for the same price as a 
gasoline-powered model.

Autoparts suppliers such as Brosol and DF Vascon-
celos innovated in specifi c products. Other bodies 
such as the Brazilian Corrosion Association and the 
Technology Research Institute (IPT) participated in 
studies for materials and new alloys. Th e Engineering 
Institute took a fi rm stand in defense of ethanol.

FIAT presented the prototype ethanol car in 1976, 
at the inauguration of its factory in Betim, Minas 
Gerais, but the subcompact Fiat 147 was available 
on the market only in 1979. Th e Biagi group bought 
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73150 of these cars for their companies, and as there 
were no ethanol pumps they installed some at their 
Santa Elisa mill and in various other places to fuel 
the vehicles. Later they converted the entire Santa 
Elisa fl eet to ethanol.

A great deal of preparation was needed to bring about 
this transformation in the auto industry. In 1977, 
Volkswagen hired Herbert Heitland, a German engi-
neer, to supervise their ethanol vehicle research.

Minister João Camilo Penna negotiated with other 
automakers to produce ethanol engines, and a funda-
mental partnership was forged with the automotive 
industry. Adolfo Neves Martins da Costa, the fi rst pres-
ident of FIAT in Brazil; André Beer, the vice-president 
of General Motors; and Wolfgang Sauer, president of 
Volkswagen, were to play prominent roles.

O ministro João Camilo Penna negociou com as outras montadoras 
a fabricação de motores a álcool, e foi então articulada uma parceria 
fundamental com a indústria automobilística. Os nomes de Adolfo 
Neves Martins da Costa, primeiro presidente da Fiat do Brasil, 
André Beer, vice-presidente da General Motors, e Wolfgang Sauer, 
presidente da Volkswagen, entraram para essa história.

Os pioneiros movidos a álcool.
Ethanol-powered pioneers.
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Em 19 de setembro de 1979, o governo e a Anfavea assinam protocolo 
para a fabricação de carros a álcool pelo qual os fabricantes de auto-
móveis deveriam buscar novas tecnologias para a produção em série de 
veículos a álcool hidratado, cujo preço seria 64,5% do preço da gaso-
lina. Também foi reduzido o IPI para os carros movidos a álcool.

Ozires Silva e Decio Fischetti, 200817

Estava criada a convergência de interesses que iria do plantio dos 
canaviais até o abastecimento dos automóveis, com economia de 
divisas e melhoria do meio ambiente. Após os testes em frotas do 
governo, com vários protótipos desenvolvidos pelas subsidiárias 
locais da Volkswagen, GM e Ford, os veículos novos começaram a 
ser produzidos na década de 1980.

On September 19th, 1979, the government and Anfavea 
(Brazilian Automobile Manufacturers Association) 
signed an agreement for the production of ethanol 
cars under which the automakers would seek new 
technologies to mass produce vehicles powered by 
hydrous ethanol, which would be priced at 64.5% of 
the price of gasoline.IPI was also reduced for ethanol-
fueled cars.

Ozires Silva and Decio Fischetti, 200817

In this way Brazil established a convergence of in-
terests at all stages, from sugarcane plantations to 
fi lling stations, generating foreign currency savings 
and environmental gains. After testing in government 
fl eets, using various prototypes developed by the lo-
cal subsidiaries of Volkswagen, GM and Ford, mass 
production of the new “alcohol” powered vehicles 
began in the 1980s.

Th e innovation of the ethanol car made waves be-
yond Brazilian borders and earned a mention in the 
Financial Times of London: “Th e ethanol car is the 
fi rst real innovation in automobile history since John 
Rockefeller and Henry Ford married their interests 
at the dawn of the twentieth century.”

Filling stations began receiving ethanol and the fuel 
spread across the country. Ethanol could be sold every 
day, whereas gasoline pumps were closed (by govern-
ment order) on weekends. Th e price of ethanol was 
then half that of gasoline and suppliers responded 
very favorably. Other pioneer models were the Ford 
Escort XR3 and the General Motors Kadett.

Th e great impetus to beat 
the energy challenge.
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A inovação do carro a álcool ultrapassou as fronteiras e mereceu ci-
tação no Financial Times, de Londres: “O carro a álcool é a primeira 
novidade na história do automóvel desde que John Rockefeller e 
Henry Ford casaram seus interesses na aurora do século XX”.

Os postos de abastecimento começaram a receber o álcool combus-
tível, que se espalhou pelo país. As bombas de álcool funcionavam 
todos os dias; as de gasolina fechavam nos fi ns de semana. O preço 
do álcool, nesse momento, era metade do preço da gasolina, e os 
fornecedores responderam muito favoravelmente. Outros modelos 
pioneiros foram o Escort XR3, da Ford, e o Kadett, da GM. As 
curvas de venda dos veículos deram um salto: em 1980 a frota era 
quase totalmente abastecida a gasolina. 

Em 1983, na décima segunda edição do Salão do Automóvel, in-
seridas no apoio ao álcool automotivo e no projeto de alavancar o 
comércio de veículos, a Copersucar e a Associação Brasileira dos 
Revendedores de Veículos Automotivos (Abrave) patrocinaram uma 
edição especial (12ª B): o Salão do Automóvel a Álcool. Nesse mês 
de novembro a produção do evento adotou uma característica inédita 
e mercadológica, substituindo as montadoras por seus revendedores 
autorizados e realizando vendas diretas ao público no recinto da 
exposição. Em 1986, o número de carros a álcool somou 96% do 
total de vendas. Um sucesso surpreendente!

Entre os anos de 1975 e 2000, o Proálcool substituiu por uma 
fração de álcool anidro entre 1,1% a 25%, do total de gasolina 
pura consumida por uma frota superior a 10 milhões de veículos. 
Foram evitadas emissões de 110 milhões de toneladas de CO2 nesse 
período. Neste aspecto ambiental, a participação da Cetesb, liderada 
por Alfred Szwarc e Gabriel Murgel Branco, foi fundamental para 
a mensuração das emissões de gases dos veículos. 

Vehicle sales soared. In 1980 the national fl eet was 
almost entirely fueled by gasoline. Th en, in 1983, 
Copersucar and the Brazilian Association of Motor 
Vehicle Retailers (Abrava) sponsored a special parallel 
event at the 12th edition of the Brazilian Auto Show, 
called the Ethanol Auto Show. Th is was part of the 
ongoing support for ethanol as a vehicle fuel and 
sought to leverage vehicle sales. In that same month 
of November, the organizers of the parallel event 
adopted a unique marketing idea. Th ey replaced the 
automakers, normally involved in auto shows, with 
dealerships for the diff erent brands, which made 
direct sales to the public in the exhibition area. By 
1986 ethanol cars represented 96% of total sales in 
Brazil. An amazing success!

Between 1975 and 2000, Proálcool replaced with 
anhydrous ethanol a fraction ranging between 1.1% 
and 25% of the total gasoline used by a fl eet that 
then exceeded 10 million vehicles, which led to 
avoided emissions of 110 million tonnes of CO2 

during the period. In the environmental area, the 
involvement of the São Paulo State Environmental 
Agency (CETESB), led by Alfred Szwarc and Gabriel 
Murgel Branco, was instrumental in measuring ve-
hicle emissions.

The power of oil

Th e price of oil plays a strategic role in keeping trans-
portation running and providing heat and energy. 
As a commodity, oil is traded globally and its price 
fl uctuations have global political importance.
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O poder do petróleo

O preço do petróleo tem papel estratégico na manutenção dos trans-
portes e no fornecimento de calor e energia. Sendo uma commodity, 
é negociado globalmente e suas variações de preço infl uenciam as 
situações políticas mundiais.

Em 1979, no Irã, uma revolução liderada pelo aiatolá Khomeini 
expulsou o xá Reza Pahlevi. Instalou-se um governo religioso, extre-
mamente conservador e fechado. A produção iraniana de petróleo foi 
paralisada, o que provocou o segundo choque do petróleo, elevando 
o preço médio do barril a US$ 80, o triplo do praticado antes. O 
mundo estremeceu novamente!

Em 1980, a compra do petróleo representava 46% da pauta de 
importações brasileiras. O aumento dos preços foi um duro golpe 
para a economia nacional e um grande incentivo para a produção 
do álcool e sua utilização na matriz de transportes.

Nesse momento a frota nacional de automóveis tinha cerca de 7 
milhões de veículos e os carros a álcool não alcançavam 10% desse 
total. Quase trezentos projetos de destilarias estavam aprovados pela 
Comissão Executiva Nacional do Álcool. Era possível abastecer veícu-
los com álcool hidratado em 1.800 postos, e esse número crescia. 

Em 1983, a Copersucar patrocinou uma campanha publicitária: 
“Carro a álcool, você ainda vai ter um!”. Era quase obrigatório. 
Muita gente que entrou em consórcio para comprar um carro a 
gasolina recebeu um veículo a álcool, sem direito a troca. Nesse 
ano venderam-se no Brasil 78.618 automóveis a gasolina e 579.328 
carros a álcool. 

In Iran, a 1979 revolution led by Ayatollah Khomeini 
ousted Shah Reza Pahlevi, leading to an extremely 
conservative and closed religious government. Iran 
halted oil production, causing the second oil shock 
and tripling the average price per barrel to US$80. 
Th e world trembled once again!

In 1980, petroleum purchases accounted for 46% of 
all Brazilian imports. Th e price increase was a hard 
blow to the country’s economy and a major stimulus 
for the production of ethanol and its incorporation 
into the transport fuel matrix.

At that time the national vehicle fl eet totaled about 
seven million cars, but those running on ethanol were 
still less than 10% of the total. Nearly 300 distillery 
projects had been approved by the National Ethanol 
Executive Commission. Vehicles running on hydrous 
ethanol could refuel at 1,800 fi lling stations, and the 
number was growing.

In 1983 Copersucar sponsored an advertising cam-
paign with the slogan: Ethanol cars – someday you’ll 
own one! In some cases it was almost mandatory: 
many people who had joined “consortium” install-
ment-purchase plans, a type of lay-away plan for the 
purchase of a gasoline-powered car, ended up being 
given an ethanol-powered vehicle instead, take it or 
leave it. Th at year, Brazilians bought 78,618 gasoline 
cars and 579,328 ethanol cars.

In the early 1980s Proálcool was to demonstrate 
conclusive results: Brazil’s daily consumption of pe-
troleum products, which had averaged 1.12 million 
barrels in 1979, fell to 961,500 barrels in 1983 as 
the country celebrated the sale of the one-millionth 
ethanol car. Th ere was a direct saving of US$11.5 
million in 1983.
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As consequências do Proálcool no início da década de 1980 fo-
ram conclusivas: o consumo de derivados de petróleo, que era de 
1.120.000 barris em 1979, caiu para 961.500 barris em 1983, 
quando foi comemorada a venda do milionésimo carro a álcool. 
Houve uma economia pontual de US$ 11,5 milhões em 1983.

O Proálcool, promovido pelo governo em cooperação com os fabri-
cantes de automóveis e refi narias de açúcar, é considerado o principal 
programa alternativo do mundo.

Daily Post, 198318

A proporção de carros a álcool produzidos no país aumentou de 
0,46% em 1979 para 26,8% em 1980, atingindo um teto de 76,1% 

Proálcool, sponsored by the government in cooperation 
with the auto makers and the sugar refi ners, is consid-
ered the world’s foremost alternative program.

Daily Post, 198318

Th e overall percentage of ethanol cars produced in the 
country increased from 0.46% in 1979 to 26.8% in 
1980, reaching a high point of 76.1% in 1986. It was 
also the peak for Proálcool, when 96% of new cars 
sold in Brazil used the alternative fuel. But despite 
successful sales, the cars’ performance was very poor. 
Most models were diffi  cult to start in the morning 
and not very reliable. But they were improving, they 
were cheap and became popular.

Presidente Figueiredo comemora o milionésimo carro a álcool.
Presidente Figueiredo commemorates the one millionth ethanol-powered car.
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78em 1986. Foi o ápice do Proálcool, quando 96% dos automóveis 
novos vendidos no país usavam esse combustível. Apesar do sucesso 
de vendas, os carros tinham um desempenho bastante precário: de 
manhã demoravam a pegar e eram frágeis. Mas foram sendo aper-
feiçoados, eram baratos e tornaram-se populares.

Novos tempos

Após a morte de Tancredo Neves em 1985, José Sarney foi empos-
sado na presidência da República – o primeiro civil a ocupar o cargo 
desde 1964. Seu governo apoiou o projeto de redemocratização. Em 
1988 foi promulgada a nova Constituição do país. 

No plano econômico, entretanto, a situação se deteriorava. Vários 
planos se sucederam – Cruzado, Bresser e Verão – sem que a econo-
mia apresentasse sinais de recuperação. Aprendeu-se com as falhas, 
mas a infl ação continuava crescendo. 

Ainda assim, a importância estratégica da sustentabilidade em 
energia manteve o Proálcool como prioridade, e surgiram medidas 
governamentais para sua plena implementação. Foram criados o 
Conselho Nacional do Álcool (CNAL) e a Comissão Executiva 
Nacional do Álcool (CENAL) para agilizar o programa. 

A produção alcooleira atingiu um pico de 12,3 bilhões de litros na 
safra de 1986-87, superando em 15% a meta inicial do governo de 
10,7 bilhões de litros para o período. 

Muitas horas em discussões técnicas foram gastas até chegar à especi-
fi cidade do etanol. Não havia homogeneidade na produção de álcool; 
defi niu-se que essa qualifi cação seria feita pelo Conselho Nacional 

A new era

José Sarney was sworn in as Brazilian president in 
1985 following the death of President-Elect Tancredo 
Neves, becoming the fi rst civilian to hold the offi  ce 
since 1964. Sarney’s administration supported the 
full restoration of democracy, and in 1988 a new 
constitution was promulgated.

Economically, however, the situation continued to 
deteriorate. A series of anti-infl ation plans were tried, 
with names such as Cruzado, Bresser and Summer, 
but without the economy showing signs of recovery. 
Lessons were learned from the failures, but infl ation 
continued to rise.

Even so, the strategic importance of energy sustain-
ability meant that Proálcool remained a priority and 
government measures were taken to fully implement 
the program. Th e National Ethanol Council (Con-
selho Nacional do Álcool – CNAL) and the National 
Ethanol Executive Commission (Comissão Executiva 
Nacional do Álcool – CENAL) were created to make 
Proálcool more dynamic.

Ethanol production reached a peak of 12.3 billion 
liters in the 1986-87 harvest, surpassing by 15% the 
government’s original goal of 10.7 billion liters for 
the period. 

Many hours were spent in technical discussions to pin 
down the specifi c characteristics of ethanol, because 
production was not homogeneous. It was decided 
that the National Petroleum Council would decide the 
specifi cations, using methodology from Th e Brazilian 
Chemical Industry Association (Abiquim). Th e CTC 
was involved in improving the ethanol to be used, while 
Associgás, chaired by Lamartine Navarro, looked at fuel 
distribution. Th e independent distilleries made an im-
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do Petróleo, utilizando a metodologia da Associação Brasileira da In-
dústria Química. O CTC foi envolvido no aprimoramento do álcool 
a ser utilizado e a Associgás, presidida pelo Lamartine Navarro, na 
distribuição desse combustível. As destilarias autônomas trouxeram 
uma contribuição importante em desenvolvimento tecnológico, que 
permitiu produzir álcool de melhor qualidade.

Henry Joseph, 201019

Entretanto uma crise internacional diferente se desencadeou em 
1986, motivada por divergências internas da OPEP e pelo surgimento 
de novos fornecedores de petróleo, além da diminuição da demanda, 
resultado da recessão nos países desenvolvidos. Os preços do barril 
de óleo bruto despencaram de US$ 30 a 40 para US$ 12 a 20. 

Foi um contrachoque que pôs em dúvida a substituição da matriz 
energética e fez o governo restringir seu apoio ao Proálcool. Os 
empresários sucroalcooleiros se endividaram. Entre 1986 e 1990, 
grande parte dos fornecedores independentes de cana abandonou 
a atividade. Um especialista sumarizou a história:

No início do programa o governo colocou o preço em cima do custo 
de produção, altamente remunerador, e fez com que o preço da bomba 
fosse altamente competitivo. Então, a primeira defi nição do governo 
foi que o álcool devia chegar a menos que 50% do preço da gasolina. 
Ele criou todas essas condições para que o mercado existisse. Ao pro-
dutor ele deu um bom preço, ao consumidor deu um preço altamente 
atrativo e à distribuidora deu a vantagem tributária na questão dos 
impostos. O governo criou todo esse ambiente favorável e o Programa 
foi embora mesmo. Só que a situação era tão favorável e o negócio 
cresceu tão rápido, que depois ele não teve como sustentar e retirou 
as vantagens todas, de uma forma muito brusca.

Antonio de Pádua Rodrigues, 200320

portant contribution to the technological development 
that led to the production of better-quality ethanol.

Henry Joseph, 201019

However, a very diff erent international crisis arose 
in 1986, driven by internal disagreements within 
OPEC and the emergence of new oil suppliers, in 
addition to decreasing demand and the recession in 
developed countries. Th e price of a barrel of crude 
oil plummeted from the US$30 to US$40 range to 
between US$12 and US$20. 

It was a counter-shock that brought into question the 
substitution of the energy matrix and led the Brazil-
ian government to cut back its support for Proálcool. 
Sugar and ethanol entrepreneurs fell into debt. 
Between 1986 and 1990 most of the independent 
sugarcane suppliers switched to a diff erent activity. 
An expert summarized the story thus:

At the beginning of the program the government set the 
price (of ethanol) above production costs so that it was 
highly profi table, and also made the pump price highly 
competitive. So, the fi rst decision of the government 
was that ethanol should cost at least 50% of the price 
of gasoline. Th e government created all these condi-
tions for the market to exist. Th ey gave the producer 
a good price; they gave the consumer a very attractive 
price; and they gave the distributor a tax advantage. Th e 
government created this whole favorable environment 
and the program really took off . Except that the situ-
ation was so favorable that business grew very quickly 
and when the government could no longer support it, 
all the advantages were removed very abruptly.

Antonio de Pádua Rodrigues, 200320

Th e Brazilian economic situation was becoming 
increasingly precarious. In March of 1986, when 
accumulated infl ation of the cruzeiro through the 
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80A situação econômica brasileira era cada vez mais precária. Em mar-
ço de 1986, quando o cruzeiro acumulava uma infl ação de quase 
1.400%, referente aos dezesseis anos anteriores, a equipe econômica 
do ministro Dilson Funaro cortou mais três zeros da moeda, que 
passou a se chamar cruzado.

O Brasil viveu, a partir de 1988, um período de escassez de recursos 
públicos, com sensível decréscimo no volume de investimentos. Em ja-
neiro de 1989 a infl ação bateu novo recorde: 1.500% em três anos. 

Atendendo à determinação da Constituição Federal de 1988, o 
governo extinguiu o IAA. Limitou-se a ação intervencionista do 
Estado e a política sucroalcooleira foi descentralizada. Antonio 
Delfi m Neto, ministro da Agricultura de João Baptista Figueiredo, 
calculou que o investimento governamental no Proálcool chegou a 
US$ 15 bilhões, em valores de época, apenas nessa gestão.

Quase dez anos se passariam para a liberação dos preços da cana-
de-açúcar, do álcool hidratado e do açúcar, em um processo cui-
dadoso, para articular as questões econômicas, ambientais e sociais 
do momento. 

O sistema político do país já estava organizado de forma pluriparti-
dária, de acordo com a nova Constituição. Em 1989, realizou-se a 
primeira eleição direta para a presidência da República desde 1960, 
e Fernando Collor de Mello foi eleito. Logo, em março de 1990, 
novo plano econômico era editado. Com o Plano Collor a moeda 
perdeu mais três zeros; o cruzado novo voltou a ser cruzeiro. Além 
disso, para espanto geral e muitas tragédias, a moeda se tornou 
rara: foram bloqueados, por dezoito meses, os depósitos em contas 
correntes e cadernetas de poupança que ultrapassassem os NCz$ 
50 mil dos anteriores cruzados novos. A infl ação corria solta, quase 
2.000% em pouco mais de um ano. 
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previous 16 years reached almost 1,400%, the economic team led by Finance 
Minister Dilson Funaro cut another three zeros off  the currency, renaming it 
the cruzado.

Starting in 1988, Brazil went through a period of scarce public resources, with 
a marked drop in the volume of investment. In January of 1989 infl ation hit a 
new record: 1,500% in three years.

Following the dictates of the 1988 Constitution, the government abolished the 
Sugar and Ethanol Institute (IAA) and limited state interventionist activities. 
Sugar and ethanol policy was decentralized. Antonio Delfi m Neto, who had 
been agriculture minister under President João Baptista Figueiredo, calculated 
that government investment in the Proalcool program reached US$15 billion 
at the time, during that particular administration alone.

Almost 10 years were to pass before the prices of sugarcane, hydrous ethanol 
and sugar were completely free from government control. It was a painstaking 
process, carried out with an eye to prevailing economic, environmental and 
social conditions.

By then, Brazil’s political system featured a multi-party structure, as determined 
by the new Constitution. In 1989 the country held its fi rst direct presidential 
election since 1960 and Fernando Collor de Mello was elected. A new economic 
plan was announced immediately, in March of 1990. 

Under the Collor Plan, the currency lost another three zeros and went back to 
being called the cruzeiro. More importantly, money was made extremely scarce: 
current account bank deposits and savings accounts that exceeded NCz$50,000 – 
fi fty thousand of the former currency, the new cruzado – were frozen by the 
government for 18 months. Th e move caused widespread amazement and not a 
few tragedies. Infl ation was rampant, reaching nearly 2,000% in just over a year.

Itamar Franco took over the presidency in 1993 after Collor de Mello was im-
peached. Th e new president bowed to a request from FIAT and granted a 50% 
tax exemption for so-called “popular” cars – those with 1.0 liter engines. Th e 

A evolução da moeda assinala a perda de valor do dinheiro.
Th e progression of Brazilian banknotes ilustrate how the currency lost value.
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presidential decree did not specify the fuel for these 
models and makers chose to sell gasoline vehicles. It 
was the fi nal blow for ethanol cars.

Ethanol ceased to be a strategic priority during the 
two administrations of President Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002). Top priority was given to con-
cerns about infl ation, government reform and fi scal, 
monetary and exchange rate adjustments. Meanwhile, 
following rapid deregulation, the sugar-energy sector 
underwent a process of internal restructuring.

Proálcool came to an end, refl ecting the lack of gov-
ernment interest. Among the many variables that 
infl uenced this attitude was the idea that petroleum 
would always be available: it was an “infi nite resource” 
and there would always be enough, with prices adjust-
ing accordingly.

Once the world fully assimilated the idea that petro-
leum availability would depend on circumstances, that 
the problems in the Middle East were very serious and 
that petroleum reserves were fi nite, interest grew once 
again in alternative fuels and energy self-suffi  ciency. 
People spoke of building a sustainable future.

Among the several projects that have emerged around 
the world over the past decade to substitute petroleum 
derivatives, Brazil’s National Ethanol Program is the 
only one that has achieved economically signifi cant 
scale. It is the only new technical and commercial suc-
cess in the energy sector, replacing traditional sources, 
and is also an unprecedented example of success for 
a developing country. It has no equal among similar 
industrial sectors in industrialized nations.

Rogério Cerqueira Leite21

Em 1993, Itamar Franco assumiu a presidência do pais, após o im-
peachment de Fernando Collor de Mello. Atendendo a um pedido 
da Fiat, o novo presidente deu isenção tributária de 50% ao carro 
popular com motor 1.0. O decreto não especifi cava o combustível 
desse modelo e as montadoras optaram por comercializar veículos 
a gasolina. Foi o golpe fi nal no carro a álcool.

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) o álcool 
deixou de ser uma prioridade estratégica. As preocupações com a 
infl ação, a reforma do Estado, mudanças nas áreas fi scal, cambial e 
monetária foram prioritárias. Nesse ínterim o setor sucroenergético 
reorganizou-se internamente após a rápida desregulamentação.

O Proálcool terminou por falta de interesse governamental. Uma, 
entre tantas variáveis que infl uenciaram essa postura, foi a ideia de que 
o petróleo seria sempre um recurso disponível, infi nito, que haveria 
sempre a quantidade necessária e que os preços se ajustariam. 

Quando se consolidou o conhecimento de que a disponibilidade do 
petróleo dependia de circunstâncias, que as convulsões no Oriente 
Médio eram muito sérias e que as reservas eram fi nitas, cresceu o 
interesse mundial por combustíveis alternativos e autossufi ciência 
energética. Vislumbrava-se a construção do futuro sustentável. 

O Programa Nacional do Álcool, dentre os inúmeros projetos de subs-
tituição de derivados de petróleo que surgiram na década passada em 
todo o planeta, é o único que alcançou proporções economicamente 
signifi cativas. Não somente constitui o único novo sucesso técnico e 
comercial do setor energético, suplantando fontes tradicionais, como 
também é um exemplo sem precedentes de êxito de um país em de-
senvolvimento, sem paradigma em complexos industriais congêneres 
em nações industrializadas.

Rogério Cerqueira Leite21
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Não podemos falar sobre o futuro político do mundo, a menos que 
tenhamos em mente que estamos vivendo em um período em que 

a história, ou seja, o processo de mudanças na vida e na sociedade 
humana e o impacto que os homens impõem ao meio ambiente global, 

está se acelerando a um ritmo estonteante.

Eric Hobsbawm, 20071

A passagem para o século XXI foi plena de novas ideias. Mais 
ainda, as ideias passaram a circular em ritmo extraordinário, 

graças ao avanço das telecomunicações. Nos países industrializados, 
as tragédias e conquistas do mundo foram assimiladas como espe-
táculo intenso e mutável, pano de fundo do cotidiano. A internet 
neutralizou o tempo e desfez as distâncias.

O clima entrou irreversivelmente para a pauta das preocupações 
globais, pondo em foco o aquecimento da Terra e a necessidade de 
descarbonização da matriz energética. Requisito essencial da sus-

It is impossible to talk about the political future of the 
world unless we bear in mind that we are living through 

a period when history — that is to say, the process of 
change in human life and society and the human impact 
on the global environment — has been accelerating at a 

dizzying pace.

Eric Hobsbawm, 20071

The transition to the twenty-fi rst century was full 
of new ideas. Moreover, ideas began to circulate at 

extraordinary speed, thanks to advances in telecommu-
nications. In industrialized countries, the tragedies and 
triumphs of the world were treated as an intense and 
ever-changing spectacle, a backdrop to everyday life. 
Th e Internet neutralized time and abolished distance.

Climate became a permanent item on the agenda of 
global concerns, with the emphasis on global warm-
ing and the need to reduce carbon in the energy 
matrix. Th e search for renewable energy is seen as an 
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tentabilidade, a busca por fontes de energia renovável atraiu cada 
vez mais a atenção para a experiência brasileira.

A grande esperança no horizonte do primeiro decênio do século XXI 
veio da percepção de que era possível encaminhar a sociedade indus-
trial para uma reinterpretação harmônica do conceito de progresso, 
com o desenvolvimento estendido a um número maior de parceiros 
e com a valorização da agroindústria e do meio ambiente.

O novo século encontrou o Brasil com a infl ação debelada e utili-
zando etanol intensivamente nos transportes. 

O Proálcool como um conjunto de medidas do governo não existe 
mais. Ele foi gradualmente sendo eliminado entre 1989 e 1999, durante 
a fase de desregulamentação do setor sucroalcooleiro. O que sobrou foi 
a produção e o consumo de álcool em larga escala, que existem hoje 
no Brasil e que estão se desenvolvendo de forma autônoma.

Maurílio Biagi Filho, 20032

A memória do Proálcool se manteve, consagrando o programa como 
experiência de resultados positivos e iniciativa pioneira em defesa do 
meio ambiente e da tecnologia limpa. O olhar contemporâneo sobre 
os biocombustíveis certamente remeterá a um reposicionamento de 
políticas agrícolas em escala mundial. 

Novas estratégias empresariais no ambiente sucroenergético brasi-
leiro ocasionaram uma evolução diferenciada no setor. A migração 
de grupos paulistas para terras mais baratas ocasionou uma situação 
nova, ampliando a área de produção no fi nal da década de 1990. 

essential prerequisite for sustainability and has drawn 
increasing attention to the Brazilian experience.

Th e great hope on the horizon in the fi rst decade of 
the twenty-fi rst century arose from the realization 
that it was possible to steer industrial society towards 
a harmonious reinterpretation of the concept of 
progress; one where development reaches a larger 
number of partners and where greater value is given 
to agribusiness and the environment. 

Brazil has started the new century with infl ation 
under control and ethanol being used intensively in 
transportation.

Proálcool no longer exists as a set of government mea-
sures. It was gradually eliminated between 1989 and 
1999, during the deregulation of the sugar-ethanol 
sector. Th e legacy is the large-scale production and 
consumption of ethanol that exist in Brazil today, and 
that is developing under its own steam.

Maurílio Biagi Filho, 20032

Th e story of Proálcool remains valid, establishing the 
program as an experiment that generated positive 
results, a pioneer initiative in defense of the envi-
ronment and clean technology. Th e contemporary 
focus on biofuels will certainly lead to a reordering 
of agricultural policies worldwide.

New business strategies in the Brazilian sugar-energy 
sector have led to the industry evolving in its own 
way. Migration of corporate groups from São Paulo to 
cheaper land has created a new situation, expanding 
the area of production in the late 1990s.

Between the 1992/93 and 2000/01 harvest seasons, 
the 10 largest processors of sugarcane and producers 
of sugar and ethanol in the State of São Paulo were A energia do bagaço da cana.

Energy from sugarcane bagasse.
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The Real Plan
O Plano Real

O mix de política econômica desenhado em 1994, com a URV e de-

pois com o Plano Real, foi consolidado entre 1998 e 2000, calcado na 

responsabilidade fi scal, no cambio fl exível, em metas de infl ação, e 

estruturado sobre uma sólida base institucional-legal.

Martus Tavares, 20103

Em 1993 houve nova alteração da moeda, em razão da hiperinfl a-

ção que chegara a acumular 4.000% em três anos. Itamar Franco 

era o presidente da República quando Fernando Henrique Cardoso, 

ministro da Economia, tirou mais três zeros do cruzeiro, instituin-

do o cruzeiro real, que teria vida breve pois, já no ano seguinte, 

se transformaria em Unidade Real de Valor (URV). Iniciava-se a 

era do Real, que possibilitou ao país enfrentar com mais fôlego a 

construção do seu futuro. 

O economista Joelmir Betting fez a conta: a moeda brasileira, sob 

várias denominações, acumulou entre julho de 1965 a junho de 

1994 uma infl ação de 1,1 quatrilhão por cento, ou seja, dezesseis 

dígitos em trinta anos. 

O Plano Real foi um plano de estabilização econômica efi ciente, 

estancando a infl ação, ampliando o poder de compra da população 

e remodelando os setores econômicos do Brasil. Foi um marco, uma 

mudança de paradigma que levou à eleição de Fernando Henrique 

Cardoso para a presidência da República, em 1995.

The mix of economic policies conceived in 1994, with 

the URV and then the Real Plan, was consolidated 

between 1998 and 2000. It was bolstered by fi scal 

responsibility, the fl exible exchange rate and infl a-

tion targeting, and built on a solid institutional and 

legal foundation.

Martus Tavares, 20103

In 1993 there was another change of currency, due 

to hyperinfl ation that accumulated 4,000% in three 

years. Itamar Franco was president when Finance 

Minister Fernando Henrique Cardoso cut three more 

zeros off the cruzeiro and introduced the cruzeiro 

real. This was to last for only a short time because in 

the following year, it would become the Real Value 

Unit (Unidade Real de Valor – URV). Thus began the 

era of the Real that allowed Brazil to start building its 

future more easily.

Economist Joelmir Betting did the math: under various 

names the Brazilian currency accumulated infl ation of 

1.1 quadrillion percent, or sixteen digits, in the 30 years 

between July 1965 and June 1994. 

The Real Plan was an effi cient economic stabilization 

plan. It halted infl ation, increased the purchasing 

power of the population and reshaped sectors of 

the Brazilian economy. The plan was a landmark, a 

paradigm shift that led to the election of Fernando 

Henrique Cardoso as president in 1995.

Entre as safras de 1992/93 e 2000/01 as dez maiores processado-
ras de cana, produtoras de açúcar e álcool do estado de São Paulo 
concentravam-se entre os Ometto, os Zillo Lorenzetti e os Biagi.

A tecnifi cação do setor se manteve crescente não apenas na indústria, 
mas também na lavoura com a imobilização de maiores recursos 

concentrated in the Ometto, Zillo Lorenzetti and 
Biagi groups.

Use of technology has continued to increase, not 
only in industrial operations but also in the sugarcane 
plantations with the investment of greater fi nancial 
resources in equipment and the mechanization of su-
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fi nanceiros em equipamentos e no corte mecanizado da cana crua, 
em parte motivados por exigências ambientais, mas também para 
o melhor aproveitamento da palha e do bagaço agora utilizados na 
geração e cogeração de energia.

A demanda pelo álcool era inconstante no início da década de 1990; 
os veículos continuaram a ser produzidos, com preços reduzidos 
pela menor carga tributária, mas as vendas caíram, os consumidores 
diminuíram. Faltou álcool nos postos na entressafra de 1989-90 e 
instalou-se o pânico entre os possuidores de carros a álcool. A crise 
se desencadeou depois que a seca no Nordeste, em São Paulo e no 
Paraná afetou a produção sucroalcooleira. A logística de distribuição 
gerida pela Petrobras misteriosamente não funcionou e o álcool, que 
existia, não chegou aos postos de combustíveis.

Aí, no ano seguinte, a produção do carro a álcool foi abaixo. Quase 
matou o programa do álcool. É porque teve aquele medo do consu-
midor de que possa de um momento para outro faltar. E realmente 
falta – toda e qualquer coisa baseada em agricultura tem um risco, 
existe a possibilidade. Só que a gente poderia, naquela época, ter 
evitado a fi la, evitado o problema. 

Cândido Ribeiro Toledo, 20034

garcane harvesting. Th is has been motivated partly by 
environmental requirements, but also to achieve better 
utilization of the sugarcane straw and bagasse. Th ese are 
now used in energy generation and co-generation.

Th e demand for ethanol was unstable in the early 
1990s. Vehicles remained in production, with their 
prices reduced through lower taxes, but consumers 
drifted away and sales fell. Filling stations sometimes 
lacked ethanol during the 1989-90 inter-harvest 
period. Owners of ethanol cars started to panic. Th e 
crisis was sparked by the drought in São Paulo, Paraná 
and Northeastern Brazil that aff ected sugar and etha-
nol production. Curiously, the distribution logistics 
managed by Petrobras did not work properly and such 
ethanol as there was failed to reach service stations.

Production of ethanol cars collapsed in the following 
year, and almost killed off  the ethanol program. It was 
because consumers were afraid that ethanol shortages 
might occur from one moment to the next. And there 
really could be a shortage, because anything and every-
thing based on agriculture carries a risk, so the possibil-
ity exists. But at that moment we could have avoided 
the problem, we could have avoided the lineups.

Cândido Ribeiro Toledo, 20034

Proálcool had taken many years to establish its cred-
ibility, but it lost it quickly. Th e popular car, an initia-
tive of President Itamar Franco (1992-1994), proved 
to be eff ective competition. And the market showed 
all of its agility: in 1990 just 81,996 ethanol cars 
were sold, compared with 542,855 gasoline models. 
Th e previous year the proportion had been 260,821 
gasoline cars against 399,529 ethanol cars. Almost 
nobody wanted a car that ran the risk of not fi nding 
fuel at the fi lling station. Nevertheless, ethanol cars 
remained in production.

Bomba de álcool 
comum, 1995.
An ethanol fuel 
pump, 1995.
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By contrast, Sweden began producing ethanol-pow-
ered buses in 1993. Ironically, the project, called Bio 
Ethanol Sustainable Transport (BEST) was initiated 
in Brazil and completed abroad by Scania, given the 
lack of interest in producing such buses in Brazil. In 
2010, BEST had 600 buses running in Sweden.

Reorganizing the sector

In 1993 Brazil made it mandatory to blend between 
20% and 25% of anhydrous ethanol in gasoline na-
tionwide, allowing the sugar-ethanol sector to catch 
its breath and regroup institutionally.

Copersucar supported the verticalization of the process 
of producing, manufacturing and marketing sugarcane 
derivatives. Th e company diff erentiated its products 
and promoted its own brands for commercial sale. 
Liquid sugar carved out a market in the food and 
drinks industry. Subsequently Copersucar invested in 
logistics and during the 1990s, with the opening of the 
market, the company intensifi ed its process of interna-
tionalization. In keeping with this goal, the Copersucar 
Sugar Terminal at the Port of Santos was inaugurated 
in 1998 as one of the most modern in the world. In 
2005, Copersucar sold all of its retail brands, including 
Açúcar União, to the Nova América group.

Th e Association of São Paulo Mill Owners (Asso-
ciação dos Usineiros de São Paulo) became the São 
Paulo State Sugar and Ethanol Industries Association 
(Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool do Es-
tado de São Paulo – AIAA), bringing together almost 
70% of producers in São Paulo. Th e AIAA’s aim was 
to represent the sector institutionally, leaving the 
employers’ and workers’ unions to handle industrial 

Se a credibilidade do Proálcool levara alguns anos para se estabele-
cer, sua reversão foi rápida e a concorrência do carro popular, uma 
iniciativa da gestão Itamar Franco (1992-1994), efi caz. Entrou em 
cena a agilidade do mercado: em 1990 foram vendidos 81.996 carros 
a álcool e 542.855 a gasolina. No ano anterior a proporção fora de 
260.821 carros a gasolina contra 399.529 carros a álcool. Quase 
ninguém mais queria um carro que corria o risco de não poder ser 
abastecido, mas ele continuou em linha de produção.

Em 1993, a Suécia começou a produzir ônibus movidos a álcool. O 
projeto, chamado Bio Ethanol Sustainable Transport (BEST), era 
brasileiro e foi fi nalizado no exterior pela Scania, dado o desinteresse 
de produzi-lo no Brasil. Em 2010, o BEST tem seiscentos ônibus 
rodando naquele país. 

Ônibus a etanol.
Ethanol-powered bus.
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Reorganização do setor

Em 1993, tornou-se obrigatória a mistura de 20 a 25% de álcool 
anidro na gasolina em todo o território nacional, o que permi-
tiu ao setor sucroalcooleiro recuperar o fôlego e se reorganizar 
institucionalmente. 

A Copersucar apoiou a verticalização do processo de produção, 
fabricação e comercialização dos derivados de cana-de-açúcar. 
Diferenciou produtos e favoreceu marcas próprias para sua comer-
cialização. O açúcar líquido abriu espaço na indústria alimentícia 
e de bebidas. Posteriormente, investiu em logística e durante os 
anos 1990, com a abertura do mercado, a empresa intensifi cou o 
processo de internacionalização. Com este objetivo, inaugurou em 
1998 o Terminal Açucareiro Copersucar no Porto de Santos, um 
dos mais modernos do mundo na época. Em 2005, a Copersucar 
vendeu todas as suas marcas de varejo, inclusive a Açúcar União, 
para o grupo Nova América.

A Associação dos Usineiros de São Paulo se transformou na Associa-
ção das Indústrias de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (AIAA), 
aglutinando quase 70% dos produtores paulistas. Seu objetivo era 
a representação institucional do setor, deixando aos sindicatos os 
aspectos industriais e ao mercado a fi xação dos preços da cana-de-
açúcar, açúcar e etanol. Constituiu-se nessa época a Sociedade dos 
Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (Sopral) e 
atuavam ainda a União das Destilarias do Oeste Paulista (UDOP), 
a Associação das Destilarias Autônomas (ADA) e a Associação da 
Indústria Sucroalcooleira do Estado de São Paulo (Sucresp). Parte 
dessas entidades foi reunida em 1997 na União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar – UNICA, gestada no interior da Copersucar, 
sediada em São Paulo e integrada por 110 usinas. Sua presença se 

aspects while questions of pricing for sugarcane, sugar 
and ethanol would be determined by the market. 

It was around this time that the Society of Sugar and 
Ethanol Producers of the State of São Paulo (Sociedade 
dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São 
Paulo – SOPRAL) was formed. Other bodies then 
operating included the Union of Distilleries in Western 
São Paulo (União das Destilarias do Oeste Paulista – 
UDOP), the Association of Independent Distilleries 
(Associação das Destilarias Autônomas – ADA), and 
the São Paulo State Sugar-Ethanol Industry Association 
(Associação da Indústria Sucroalcooleira do Estado 
de São Paulo – SUCRESP). Some of these organiza-
tions were brought together in 1997 in the Brazilian 
Sugarcane Industry Association (União da Indústria 
de Cana-de-Açúcar – UNICA). UNICA was initially 
set up within Copersucar, then headquartered in São 
Paulo, representing 110 mills and distilleries. Th is was 
the defi nitive step in sector organization, giving São 
Paulo sugar mills and distilleries more professional and 
eff ective representation. UNICA seeks to open up the 
market because the necessary production already exists, 
and it is essential to defend the interests of the sector 
and build a free and transparent marketplace. 

Leading sugar groups have invested in the direct mar-
keting of their own products, building relationships 
with traders and trading companies – an innovation 
that led to the formation of specialized departments 
within companies. Other units outsourced some 
activities, restructuring their organizations and auto-
mating the control of the production processes. One 
new strategy was leasing productive units, avoiding 
tying up capital and promoting the best use of avail-
able resources to increase production. Th e 10 largest 
sugarcane processors and sugar and ethanol producers 
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Desde sua fundação, em 1997, a missão da UNICA foi trabalhar pela 

consolidação do setor sucroenergético como agroindústria contem-

porânea, que possa competir globalmente de modo sustentável na 

produção de etanol, açúcar e bioeletricidade. 

Inicialmente, essa tarefa foi cumprida por Eduardo de Carvalho, 

seu primeiro presidente executivo, ao criar a maior organização 

representativa do setor de açúcar e bioetanol do Brasil. Suas 125 

companhias associadas substituíram a gestão política, até então 

exercida pelos usineiros, por executivos profi ssionais. Eduardo de 

Carvalho não era usineiro e criou uma grande entidade, forte e 

totalmente profi ssionalizada, com as principais entidades do setor. 

Conduziu a UNICA para uma atuação proativa em Brasília e no 

exterior, liberando os usineiros para a produção. 

Marcos Sawaya Jank substituiu-o em 2007, instalando escritórios 

da UNICA em Washington e Bruxelas, pilares da conquista do 

mercado externo e construindo uma agenda inovadora nas áreas 

de sustentabilidade e comunicação. Foi articulada, em 2008, com 

a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), 

a estratégia para promover, no exterior, a imagem do etanol de 

cana-de-açúcar como energia limpa e renovável. Etanol, em vez de 

álcool, foi a bandeira levantada na reconstrução das rotas nacionais 

em todos os postos de abastecimento do país e também para os 

potenciais consumidores internacionais do produto. 

Entre seus principais objetivos está o de garantir o espaço do etanol 

como commodity global, combustível limpo e sustentável. Outras 

dentre suas prioridades são o fomento da bioeletricidade e a divul-

gação de informações científi cas sobre as vantagens competitivas 

do etanol. Suas estratégias de negócio incluem o suporte às melho-

res práticas do setor, a promoção global da produção, do comércio 

e do consumo do etanol, o aperfeiçoamento da sustentabilidade 

Since its inception in 1997, the mission of UNICA has 

been to work to establish the Brazilian sugar-energy 

sector as a modern agro-industry that can compete 

globally and sustainably in the production of ethanol, 

sugar and bioelectricity.

Initially this task was spearheaded by Eduardo de Car-

valho, UNICA’s fi rst executive president and himself not 

a mill owner, who built up Brazil’s largest representa-

tive organization for the sugar and ethanol sector. Its 

125 member companies have brought in professional 

executives to handle the management policy that was 

previously carried out by the mill owners themselves. De 

Carvalho created a large, strong and fully professional 

organization that involves key sector groups. He led 

UNICA to develop a proactive role in Brasilia and abroad, 

freeing up mill owners to concentrate on production.

Marcos Sawaya Jank took over as executive presi-

dent in 2007 and established UNICA’s presence in 

Washington and Brussels, two key locations for the 

conquest of foreign markets and the construction of 

an innovative agenda in the areas of sustainability and 

communications. In 2008, working in partnership with 

the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency 

(Apex-Brasil), UNICA developed a strategy to promote 

the international image of sugarcane ethanol as a clean 

and renewable energy alternative. One element of the 

strategy was to adopt in Brazil the internationally-

used term “ethanol”, rather than the world “alcohol” 

adopted by Brazilians. The strategy sought to revamp 

the Brazilian distribution network at all fi lling stations, 

promote ethanol to potential international consumers 

and link the expansion of ethanol with its transforma-

tion into a global commodity.

A major objective remains ensuring that ethanol achieves 

the twin status of a clean, sustainable fuel and a global 

commodity. Other priorities include promoting bioelec-

tricity and publishing and distributing science-based, 

sound information about the competitive advantages 

of ethanol. Business strategies include support for sector 

best practices; global promotion of ethanol production, 

consumption and trade; improving sustainability within 

the sector supply chain; and leadership in removing trade 

barriers to sugar and ethanol products. 

UNICA participated actively in defi ning the method-

ology for evaluating vehicle emissions and the agro-

ecological zoning of sugarcane introduced by the 
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da cadeia produtiva e a liderança na eliminação de barreiras exis-

tentes para a comercialização dos produtos sucroalcooleiros. A 

UNICA participou ativamente da estruturação da metodologia de 

avaliação de emissão de veículos automotores, nos zoneamentos 

agroecológicos de cana-de-açúcar. Seu banco de dados é, prova-

velmente, o mais completo do Brasil.

Em 2009, foi assinado o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Coordenado pela Secre-

taria-Geral da Presidência da República, com o apoio da UNICA e do 

Fórum Nacional Sucroenergético – representando os produtores –, e 

reforçado pela participação da Confederação Nacional dos Trabalha-

dores na Agricultura (Contag) e da Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do Estado de São Paulo ( Feraesp), esse compromisso 

encaminha uma mudança de paradigma para a mão-de-obra ocupada 

no setor, valorizando a melhoria das condições de trabalho. 

federal government in 2009. The association’s data-

base is widely considered as the most comprehensive 

in Brazil.

In 2009, the National Commitment to Enhance Sugarcane 

Working Conditions was signed. It was coordinated by 

the General Secretariat of the Presidency of the Republic, 

with support from UNICA and the National Sugar-Energy 

Forum (Fórum Nacional Sucroenergético), representing 

producers nationwide. The agreement gained strength 

through the participation of two major labor groups rep-

resenting sugarcane workers: the National Confedera-

tion of Agricultural Workers (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – Contag) and the Fede-

ration of Salaried Rural Workers in São Paulo (Federação 

dos Empregados Rurais Assalaria dos do Estado de São 

Paulo – Feraesp). The National Commitment heralded a 

paradigm shift for laborers in the sector, promoting the 

advancement of working conditions through the adop-

tion of best practices. 
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fez defi nitiva, profi ssionalizando e tornando efi caz a representação 
dos usineiros paulistas. A UNICA quer abrir o mercado porque já 
existe a produção necessária e é premente defender os interesses do 
setor e conseguir um mercado livre e transparente.

Os principais grupos açucareiros investiram na comercialização 
direta de seus produtos, relacionando-se com traders e trading com-
panies, uma inovação que orientou a formação de departamentos 
especializados nas empresas. Outras unidades terceirizaram algumas 
atividades, reestruturando suas organizações e automatizando o 
controle do processo produtivo. Nova estratégia praticada foi o 
arrendamento de unidades produtivas, evitando a imobilização de 
capital e promovendo a melhor utilização dos recursos disponíveis 
para o aumento da produção. As dez maiores processadoras de 
cana, produtoras de açúcar e álcool do estado de São Paulo na sa-
fra 2000/01 eram as usinas: Barra, São Martinho, Santa Elisa, São 
João, Barra Grande, São José, Bonfi m, Santa Cruz, Costa Pinto e 
Iracema, e metade delas pertencia à família Ometto.

O Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool 
de São Paulo (Consecana-SP), instalado desde 1983, é uma as-
sociação que reúne a indústria e os produtores independentes de 
cana-de-açúcar, zelando por este relacionamento. Sua diretoria 
inclui representantes da Organização dos Plantadores de Cana da 
Região Centro-Sul do Brasil (Orplana), da UNICA e seus técnicos 
respectivos. Trata-se do modelo pioneiro de autogestão do setor 
sucroenergético que introduziu e mantém o sistema de pagamento 
da cana pelo teor de sacarose.

A qualidade e o preço a ser pago pela tonelada da cana-de-açúcar 
se baseia no Açúcar Total Recuperável (ATR) – ou seja, na quan-
tidade de açúcar disponível na matéria-prima subtraída das perdas 

in the State of São Paulo in the 2000/2001 harvest 
season were the Barra, São Martinho, Santa Elisa, São 
João, Barra Grande, São José, Bonfi m, Santa Cruz, 
Costa Pinto and Iracema mills, with half of them 
belonging to the Ometto family.

A major advancement on the business front was 
the establishment of Th e Council of Producers of 
Sugarcane, Sugar and Ethanol in São Paulo (Con-
selho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar 
e Álcool de São Paulo– CONSECANA-SP), cre-
ated in 1983 to bring together and promote a good 
relationship between the industry and independent 
sugarcane producers. Its board includes representa-
tives of the Organization of Sugarcane Planters in 
the South-Central Region of Brazil (Organização 
dos Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do 
Brasil – Orplana) and UNICA, together with their 
respective technical teams. It is a pioneer model of 
self-management in the sugar-energy sector, which 
maintains a system of payment for sugarcane based 
on the degree of sucrose content.

Sugarcane quality is based on the level of Total 
Recoverable Sugars (ATR in Portuguese), which is 
the amount of sugar available in the raw material, 
minus losses in the industrial process. Th e price per 
tonne to be paid for sugarcane is based on TRS and 
the price of sugar and ethanol sold in domestic and 
foreign markets. 

With infl ation under control and the widespread use 
of ethanol in transportation, Brazil was on course 
to further transform its energy matrix, signifi cantly 

Fabricação de etanol.
Ethanol distillery.
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no processo industrial – e nos preços do açúcar e etanol vendidos 
nos mercados interno e externo. 

Com a infl ação debelada e utilizando intensivamente etanol nos 
transportes, o Brasil caminha para a transformação de sua matriz 
energética, ampliando de forma signifi cativa a participação de fontes 
renováveis. Houve um decisivo ganho na produção, diversifi cação 
e profi ssionalização da indústria sucroenergética, além de limitação 
signifi cativa do efeito estufa.

Caminho do futuro

A expansão do etanol é acompanhada de pesquisa tecnológica de ponta, 
uma pesquisa extremamente importante que envolve a Fapesp, o CNPq, 
que abrange cooperação internacional e uma imensa quantidade de 
cientistas. É um fenômeno extraordinário o que está acontecendo no 
etanol. E essa pesquisa também se volta ao aproveitamento integral de 
todos os resíduos do processo produtivo, não só da cana-de-açúcar, mas 
também de outros produtos. Então hoje, no caso da cana-de-açúcar e do 
etanol, temos verdadeiras biorrefi narias em que existe o aproveitamento 
integral dos produtos e não, como havia até alguns anos atrás, o despejo 
de vinhoto poluindo os rios. Isso está acabando no Brasil.

Ricardo Abramovay, 20095

O etanol está em pauta nas relações diplomáticas entre o Brasil e os 
Estados Unidos. O governo americano, com o apoio do Congresso, 
persegue a meta de substituir 15% do consumo de gasolina até 
2020. A essa altura, será incorporada grande parte da produção 
mundial do combustível renovável, dado o porte considerável 
da frota: em 2009, circulavam na América do Norte 136 milhões 
de automóveis. 

expanding the share of renewable sources. Th ere were 
decisive gains in the production, diversifi cation and 
professionalization of the sugar-energy sector, plus 
signifi cant limitation of the greenhouse eff ect. 

The road ahead

Th e growth of ethanol is accompanied by very important 
cutting-edge technological research involving the São 
Paulo State Foundation to Support Research (FAPESP) 
and the National Science and Technology Development 
Council (CNPq), and including international coopera-
tion and a vast number of scientists. What’s happening 
in ethanol is an extraordinary phenomenon. Th is study 
also looks at the complete use of all waste from the 
production process, not just from sugarcane but other 
products. Th is means that today, in the case of sugarcane 
and ethanol, we have genuine biorefi neries where there 
is complete use of all products, rather than dumping 
vinasse and polluting rivers such as used to happen until 
a few years ago. Th at’s all ending in Brazil.

Ricardo Abramovay, 20095

Ethanol also features in diplomatic discussions between 
Brazil and the United States. With congressional 
support, the US government is pursuing the goal of 
replacing 15% of gasoline consumption with ethanol 
by 2020. At this point, much of the world’s production 
of renewable fuel will be involved, given the consider-
able size of the US vehicle fl eet: in 2009, there were no 
less than 136 million cars in the country.

Th e United States should learn from Brazil. Many 
years ago Brazil understood the importance of energy 
independence.

US Congressman Elliot Engel, member of the Energy 
and Commerce Commission, during the International 
Biofuels Conference held in 2008 in São Paulo6. 
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99Os Estados Unidos devem aprender com o Brasil. O país entendeu há 
muitos anos a importância da independência energética. 

Eliot Engel, deputado membro da Comissão de Energia e Comércio 
dos Estados Unidos, 20086

O hectare plantado de cana-de-açúcar tem alto resultado agrícola 
em relação a seu baixo custo de produção, sendo competitivo no 
mercado internacional. As etapas da produção do açúcar e do etanol 
diferem apenas a partir da obtenção do suco, que pode ser fermen-
tado para a produção de combustível ou tratado para a produção de 
açúcar. Se o açúcar obtiver preços internacionais mais baixos, o que 
não é raro, será mais vantajoso produzir etanol e vice-versa.

O ganho de escala na produção de etanol baixou o preço do açúcar 
brasileiro e aumentou sua presença nos mercados globais. Em 2001 
a produção mundial de açúcar atingiu 131 milhões de toneladas 
e a participação brasileira foi de 13% desse total. 

A indústria sucroalcooleira gera mais de 1 milhão de empregos no 
Brasil, abrangendo mão-de-obra na lavoura, na indústria, na ad-
ministração, na pesquisa, na comercialização e na exportação dos 
produtos. Não há como negar a importância estratégica do setor 
para o país.

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do Brasil 
e demonstrou interesse pelo etanol e seu potencial para o futuro. No 
ano seguinte, na gestão Geraldo Alckmin em São Paulo – o maior 
estado produtor –, o ICMS do etanol foi reduzido de 25% para 
12%, um grande estímulo para a produção e exportação. Somando 
esforços à vontade política do Estado, o setor se movimentou. Já em 
2005 novos investimentos foram feitos em usinas no Centro-Sul, e 
a indústria sucroalcooleira retomou o crescimento. 

Each hectare planted with sugarcane off ers excellent 
agricultural output compared to its low production 
cost, and is competitive in international markets. Pro-
duction of sugar and ethanol diff ers only in the stages 
subsequent to cane crushing to obtain the sugarcane 
juice, which can either be fermented to produce fuel or 
processed into sugar. When the international price of 
sugar is lower, which is not uncommon, then it is more 
advantageous to produce ethanol, and vice versa. 

Economies of scale stemming from ethanol produc-
tion have lowered the price of Brazilian sugar and 
increased its presence in global markets. World sugar 
production reached 131 million tonnes in 2001; 
Brazil’s share was 13% of the total.

Adding together employment in agriculture, industry, 
administration, research, marketing and exports, 
the sugar-ethanol sector generates more than one 
million jobs in Brazil, and has undeniable strategic 
importance for the country.

President Luiz Inácio Lula da Silva took offi  ce in 
2003, demonstrating interest in ethanol and its 
potential for the future. Th e following year, while 
Geraldo Alckmin was governor of São Paulo, Brazil’s 
largest ethanol producing state, the state tax (ICMS) 
on ethanol was reduced from 25% to 12%. Th is 
provided a great stimulus for ethanol production 
and export. Adding its own eff orts to the political 
will of the state, the sugar-ethanol sector made great 
progress, with 2005 featuring investments in new 
plants in the South-Central Region of the country 
and renewed growth of the sugarcane industry.
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O Brasil é mundialmente reconhecido como um país extremamente 
competitivo em termos de produção e industrialização de cana. Basta 
ver os investimentos feitos [no setor] nos últimos anos.

William Burnquist, 20037

O reconhecimento da necessidade de nova matriz energética é 
mundial e o interior paulista recebe constantemente visitantes in-
teressados em conferir a qualidade do etanol brasileiro. O primeiro-
ministro japonês, Junichiro Koizumi, veio a São Paulo em 2004 para 
informar-se e conhecer uma usina de etanol. A visita foi produtiva. 
Nesse ano o Brasil exportou ao Japão 150 milhões de litros desse 
combustível limpo e renovável.

Confesso que, quando presenciei o desembarque na São Martinho de 
Junishiro Koizumi, primeiro-ministro do Japão, Geraldo Alckmin, 
governador do estado, Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, 
e Antônio Duarte Nogueira Filho, secretário da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, senti orgulho de tudo aquilo que 
estava acontecendo. Este é um marco histórico para todos nós.

João Guilherme Sabino Ometto, 20058

Tecnologia de carro Flex

A queda dos preços do petróleo diminuiu a vantagem de preço do 
etanol no início da década de 1990. Essa situação se inverteu em 1998 
e a criatividade brasileira levou à popularização do “rabo-de-galo”, 
mistura de etanol à gasolina para baratear o custo do combustível. A 
mídia valorizava constantemente as vantagens do biocombustível.

A Volkswagen fez uma pesquisa com os consumidores. Muitos dos 
entrevistados eram favoráveis, mas temiam o desabastecimento. 

Brazil is internationally recognized as being very 
competitive in terms of sugarcane production and 
processing. You only need to look at the investments 
made (in the sector) in recent years.

William Burnquist, 20037

Th ere is global recognition of the need for a new 
energy matrix, and the São Paulo sugarcane-growing 
regions receive a constant stream of visitors interested 
in seeing for themselves the quality of Brazilian etha-
nol. Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi came 
to São Paulo in 2004 and visited an ethanol plant to 
learn about the fuel. It was a productive visit. Th at 
year, Brazil shipped to Japan 150 million liters of 
clean, renewable fuel.

I must confess that when I saw Japanese Prime Min-
ister Junichiro Koizumi, São Paulo State Governor 
Geraldo Alckmin, Brazilian Agriculture Minister 
Roberto Rodrigues and São Paulo State Agriculture 
Secretary Antônio Duarte Nogueira Filho all arriving 
at São Martinho, I felt proud of everything that was 
happening. It was a milestone for us all.

João Guilherme Sabino Ometto, 20058

Flex-fuel vehicle technology

Falling oil prices reduced the cost advantage of etha-
nol in the early 1990s. However, the situation was 
reversed in 1998 and Brazilian creativity led to the 
popularization of what was generally known as the 
“cocktail”, an unoffi  cial blend of ethanol with gaso-
line to reduce fuel costs. Th e media always praised 
the benefi ts of the biofuel.

Volkswagen conducted a survey of consumers, in 
which many respondents said they were in favor, but 
were afraid of shortages. 
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101Surgiu então a ideia do carro fl ex, embora ainda não fosse claro qual 
seria o melhor approach para o produto. São necessárias concessões em 
qualidade para poder trocar de combustível. O conceito introdutório 
foi de um carro a gasolina que pudesse usar álcool.

Henry Joseph, 20109

O primeiro carro fl ex foi lançado pela GM nos Estados Unidos, 
em 1992, mas naquele país a tecnologia pouco evoluiu. No Brasil, 
a complexidade tecnológica do sistema de biocombustível e a con-
juntura externa conspiraram contra o lançamento do produto no 
mercado, dados os baixos preços do petróleo e a competitividade 
maior do etanol nas estradas e não em áreas urbanas. A pesquisa 
brasileira foi pioneira em dispensar o sensor para controlar a mistura 
gasolina-etanol, o que reduziu os custos. 

Em 1993, o carro a etanol com injeção eletrônica foi a base para o uso 
da tecnologia fl ex no Brasil. O pioneiro carro fl exível no mercado foi 

Th at was when the idea of the fl ex-fuel car was born, 
although it was still not clear what would be the best 
approach for the product. Concessions with respect to 
quality were required in order to change fuel. Th e initial 
concept was of a gasoline car that could use alcohol. 

Henry Joseph, 20109

Th e fi rst fl ex-fuel system was developed by General 
Motors in the United States in 1992, but the technol-
ogy made little progress in that country. In Brazil, the 
technological complexity of the biofuel system and the 
international economic environment conspired against 
bringing the product to market – oil prices were low, 
and ethanol was more competitive on highways than 
in urban areas. Brazilian research contributed a key 
innovation: it abolished the sensor that controls the 
gasoline-ethanol mixture. Th is reduced costs.

Th e starting point for fl ex-fuel technology in Brazil 
came in 1993 with the fuel-injected ethanol engine, 

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, abastece o Gol, primeiro carro fl ex, 2003.
Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva fi lls up a Gol, the fi rst fl ex-fuel car, in 2003.
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o Volkswagen Gol Total Flex, lançado em março de 2003, no mesmo 
dia em que a Volkswagen comemorou seu cinquentenário no Brasil. 
Essa conquista tecnológica dava ao consumidor o poder de opção 
de combustível, a segurança de abastecimento e, ao mesmo tempo, 
a gratifi cação de estar colaborando para a preservação do planeta. 

O veículo fl ex, lançado em 2003 e que hoje responde por 90% das 
vendas, é o ponto alto da história de sucesso do etanol nesta década.

Francisco Nigro e Alfred Szwarc, 201010

Os veículos fl ex fuel foram rapidamente aprovados pelos consumi-
dores brasileiros, dada sua qualidade, versatilidade e possibilidade 
de economia. A partir de 2005 começou-se a trabalhar as caracte-
rísticas do fl ex etanol. Os carros fl ex conquistaram o mercado em 
progressão geométrica. O marco histórico do etanol aconteceu em 
fevereiro de 2008, quando suas vendas de ultrapassaram os 50% das 
saídas de carros novos, e em sete anos foram vendidos 10 milhões 
de veículos inovadores.

Parece muito natural termos o poder de escolha entre etanol e gaso-
lina conforme o custo do combustível e que essa opção se faça sem 
prejuízo para os veículos. Todavia a facilidade só é possível em razão 
do Proálcool, que determinou a distribuição obrigatória do produto 
pelas redes de postos de abastecimento em todo o país. Os Estados 
Unidos ainda não conseguiram este feito: dos 170 mil postos de 
abastecimento no país, apenas mil vendem etanol, e a indústria não 
divulga essa vantagem dos automóveis fl ex para não chamar atenção 
para a precária distribuição do combustível renovável.

but the fi rst fl ex-fuel car on the market was Volkswa-
gen’s Gol Total Flex, launched in March of 2003 on 
the same day that VW celebrated its 50th anniversary 
in Brazil. It was a technological achievement that gave 
the consumer the power to choose which fuel to use, 
with security of fuel supply and the added satisfaction 
of helping to preserve the planet. 

Launched in 2003, the fl ex-fuel vehicle now accounts 
for 90% of new light vehicle sales and is the high point 
of the ethanol success story this decade.

Francisco Nigro and Alfred Szwarc, 201010

Brazilian consumers were quick to accept fl ex-fuel 
vehicles thanks to their quality, versatility and po-
tential savings. Starting in 2005, the automotive 
industry began to work on the characteristics of the 
ethanol fl ex-fuel system, and their market share rose 
geometrically. Th e milestone for ethanol came in 
February of 2008 when sales exceeded a 50% market 
share of new cars. In seven years, no less than 10 mil-
lion of the innovative vehicles were sold. 

It seems only natural that the consumer should have 
the power to choose between ethanol and gasoline, 
based on fuel costs, and that this choice should be 
made without harming the vehicle. However, this 
convenience is only possible thanks to Proálcool, 
which mandated national distribution of the product 
at fi lling stations throughout the country. 

Americans have not yet managed this feat: ethanol 
is sold at just 1,000 of the 170,000 fi lling stations in 
the country and the auto industry does not advertise 
the advantage of fl ex-fuel cars to avoid attracting 
attention to the poor distribution of the renewable 
fuel in the United States.
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Novo paradigma

O acontecimento mundial defi nitivo, em 2008, foi a maior crise 
fi nanceira dos últimos trinta anos. Iniciada nos Estados Unidos, 
migrou para outros mercados fi nanceiros, complexos e interligados. 
Ocorreram surpresas desagradáveis nesse ambiente: muitas insti-
tuições com fama de conservadoras haviam investido fortemente 
em títulos arriscados. Paralisaram-se as economias e as perdas se 

A new paradigm

Th e defi nitive global event came in 2008, in the shape 
of the largest fi nancial crisis of the past 30 years. It 
started in the United States and migrated to other 
complex and interconnected fi nancial markets. Th is 
environment produced some unpleasant surprises: 
many supposedly conservative institutions had in-
vested heavily in risky securities. Economies were 
paralyzed and losses were widespread. Brazil was less 

Colheitadeira mecânica: revolução no campo.
Mechanized harvesting: advancing with technology.
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generalizaram. O Brasil foi menos afetado pela crise, por estar mais 
bem aparelhado para enfrentar a turbulência:

Mais que isso, a crise de crédito pode ter vindo em boa hora, num 
momento em que a atividade econômica apresenta indicadores que 
apontam para uma curva de superaquecimento. Assim, a crise, poten-
cialmente, pode ajudar o país [Brasil] a desaquecer sua economia sem 
derrubar o crescimento abaixo do potencial do país. 

Financial Times, 200811

De fato a crise fi nanceira mudou todas as expectativas dos negócios. 
Os fartos investimentos de US$ 20 bilhões no setor sucroenergético 
deixaram clara a confi ança nos mercados interno e externo para o 
açúcar e o etanol. Esses investimentos apontavam para uma produ-
ção muito signifi cativa na safra 2006/07, quando a moagem de cana 
superou a marca dos 425 milhões de toneladas, um crescimento de 
38 milhões de toneladas sobre a safra anterior.

A situação mudou em 2008: os preços do açúcar e do álcool declina-
ram quando, em ambos os mercados, o preço do barril de petróleo 
despencou de US$ 140 para US$ 40, mas o óleo diesel, insumo 
importante da cadeia produtiva, subiu de preço e muitos produtores 
brasileiros se viram em apuros devido ao enxugamento do crédito.

Assim, de repente, metade das usinas previstas para entrar em funcio-
namento ao longo da safra 2008/09 no Centro-Sul do país teve seus 
projetos adiados ou diminuiu o ritmo das obras em razão da crise de 
crédito que atingiu a economia global. Uma das consequências dessa 
crise foi a ampliação das fusões e aquisições entre usinas. 

O ponto crítico era a falta de capital de giro, fundamental para os 
produtores. Parte da solução veio da valorização do dólar em relação 
ao real, aumentando as receitas das exportações de açúcar e etanol 
e melhorando a remuneração do produtor. 

aff ected by the crisis, because it was better structured 
to handle turbulence: 

More than this, the credit crisis may have come at a 
good moment, when the indicators of economic activ-
ity were pointing towards overheating. In this sense the 
crisis could potentially help the country cool down 
its economy without reducing growth to below the 
country’s potential.

Financial Times, 200811

In fact, the fi nancial crisis completely changed busi-
ness expectations. Th e ample investments of US$20 
billion in the sugar-energy sector were a clear indi-
cation of the confi dence that domestic and foreign 
markets felt with respect to sugar and ethanol. Th ese 
investments led to very signifi cant production num-
bers in the 2006/07 harvest, when sugarcane crush-
ing exceeded 425 million tonnes, an increase of 38 
million tonnes over the previous year.

The situation changed in 2008. Prices for both 
sugar and ethanol declined when the price of oil 
plummeted from US$140 to US$40, but the cost 
of diesel went up, and diesel is an important input 
throughout the sugar-ethanol supply chain. Many 
Brazilian producers found themselves in trouble, 
given the scarcity of credit. 

Suddenly, half of the projects for new sugar and 
ethanol plants scheduled to come on stream during 
the 2008/09 harvest in South-Central Brazil were 
postponed or slowed down. It was a result of the 
credit crisis that hit the global economy. Another 
consequence was a wave of mergers and acquisitions 
between companies. Mills in São Paulo developed 
new expansion projects mainly in Minas Gerais, 
Goiás and Mato Grosso.
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Avanço tecnológico

A realização do segundo Ethanol Summit, em 2009, que teve 
como convidado especial o ex-presidente dos Estados Unidos Bill 
Clinton, consolidou a importância global do produto e do país no 
contexto das energias renováveis. Entre muitas questões discutiu-se 
a tecnologia para produção de etanol de primeira geração e a con-
tinuidade de sua relevância. O físico e professor da Universidade 
de São Paulo, José Goldemberg, afi rmou que ainda havia muito 
espaço para crescer com a atual tecnologia e explicou que existe um 
movimento signifi cativo nos Estados Unidos e na Europa a favor de 
investimentos na tecnologia de segunda geração, ou na busca pelo 
chamado etanol celulósico, mas que isso não inviabiliza o etanol de 
cana, tal como é produzido no Brasil.

Os americanos estão animadíssimos com a tecnologia de segunda 
geração, porque não tem cana-de-açúcar. Querem mostrar que a 
tecnologia atual não tem futuro. […] Há muita área no mundo que 
poderia aumentar a plantação de cana, assim como países que hoje 
praticamente só produzem açúcar, como África do Sul e Colômbia, 
que poderiam se voltar também para o etanol.

José Goldemberg, 200912

Ampliou-se a percepção de que tanto o Brasil quanto o etanol de 
cana preenchem os requisitos de um papel a ser cumprido na nova 
ordem energética. 

Th e critical point was a lack of working capital, 
something that is essential for producers. Part of 
the solution came through the rising value of the 
US dollar against the Brazilian real; this increased 
revenues from sugar and ethanol exports, improving 
the returns for producers.

Technological progress

Th e second Ethanol Summit was held in 2009, with 
former U.S. President Bill Clinton as a special guest. 
Th e event underlined the global importance of both 
ethanol and Brazil within the context of renewable 
energy. Among the many issues discussed were tech-
nology for producing fi rst-generation ethanol, and 
the continued relevance of the product. José Goldem-
berg, a physicist, professor at the University of São 
Paulo and former federal environment minister, said 
there is still plenty of room to improve the current 
technology. Th ere is a signifi cant drive in the United 
States and Europe to invest in second-generation 
technology, the search for cellulosic ethanol, but this 
does not invalidate sugarcane ethanol as produced in 
Brazil today, Goldemberg said.

Americans are excited by second-generation technol-
ogy because they don’t have sugarcane. Th ey want to 
show that the current technology has no future. (…) 
Th ere are many areas in the world that could plant 
more sugarcane, just as there are countries such as 
South Africa and Colombia that currently produce 
virtually only sugar, and could also turn their atten-
tion to ethanol. 

José Goldemberg, 200912

Th ere is a growing realization that both Brazil and 
sugarcane ethanol have what it takes to play a role in 
the new order of global energy. 
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106Como em todo seminário, foram muito importantes os encontros 
e reuniões informais que aconteceram nos intervalos, nas conversas 
sobre oportunidades e possibilidades de negócios, e na troca de 
informações e reconhecimento de players. A comunicação entre 
os participantes criou uma atmosfera de trabalho conjunto em 
perspectiva mundial.

As at any seminar, the formal and informal meet-
ings that took place during the breaks were very 
important. Participants discussed business options 
and opportunities, and exchanged information. Th is 
communication between participants created a feel-
ing of the entire sector working together.

Another major step towards sustainability was the 
Agro-Environmental Protocol for the Sugar and 
Ethanol Sector, signed between the São Paulo State 
government and UNICA in 2007. Among the 
guidelines agreed to in the document known as the 
“Green Protocol,” it is particularly worth noting 
the commitment to speed up legal deadlines to end 
sugarcane harvesting with the use of burning in the 
areas planted by the mills and distilleries. Th is prac-
tice, known as controlled sugarcane straw burning, 
is necessary prior to manual harvesting, without the 
use of machines. As of early 2010, a total of 171 in-
dustrial plants and associations of sugarcane planters 
had signed on to the Protocol, and the trend was for 
this process to continue.

Th is pact has made it possible to bring forward from 
2021 to 2014 the elimination of sugarcane straw burn-
ing, and it has ended up becoming the norm, even for 
environmental certifi cation. Today it’s safe to say that 
São Paulo and its producers are a world benchmark for 
the sustainable management of sugarcane.

Xico Graziano, 200913

Agricultural producers are becoming more and more 
involved with environmental issues. Many mills and 
distilleries are implementing programs to protect and 
restore riparian vegetation. Th is practice, together 
with the use of sugarcane straw to generate electricity, 
has helped to reduce atmospheric CO2 emissions by 
thousands of tonnes. 

Colheitadeiras no campo. Foto premiada no Top Etanol 2010.
Cane harvesters in the fi elds: a prize-winning photo at Top Ethanol 2010.
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Outra realização importante em direção à sustentabilidade foi o 
Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, fi rmado em 
2007 entre o estado de São Paulo e a UNICA. Entre as diretrizes 
estabelecidas, merece atenção especial o compromisso de antecipar 
os prazos legais para o fi m da colheita da cana-de-açúcar com o 
uso prévio do fogo nas áreas cultivadas pelas usinas. Essa prática 
agrícola, denominada “queima controlada da palha da cana”, é 
necessária para a colheita manual, sem o emprego de máquinas. 
Até os primeiros meses de 2010, haviam aderido ao protocolo 171 
unidades industriais e associações de fornecedores, e a tendência é 
de continuidade desse processo.

Este pacto permitiu antecipar de 2021 para 2014 o fi m da queima da 
palha de cana, e acabou se tornando padrão, até para certifi cadoras 
ambientais. Hoje podemos dizer que São Paulo e seus produtores são 
referência mundial no manejo sustentável da cana-de-açúcar.

Xico Graziano, 200913

A questão ambiental envolve cada vez mais os produtores. Muitas 
usinas empreendem ações de proteção e recuperação das matas ci-
liares. Essa prática, somada ao uso da palha da cana na geração de 
eletricidade, contribui para reduzir em muitas toneladas a emissão 
de CO2 na atmosfera.

A etapa de aprofundamento do Zoneamento Agroambiental da 
Cana-de-Açúcar e das emissões de carbono em São Paulo contou 
com informações técnicas da UNICA e do Centro de Tecnologia 
Canavieira (CTC), da Copersucar. No âmbito federal, o Zoneamen-
to Agroecológico da Cana-de-Açúcar propôs a proibição do plantio 
nos biomas do Pantanal e na Amazônia. Há empenho na necessidade 
do “desmatamento zero” para novos plantios de canaviais, uma evi-
dente preocupação ambiental. Um passo adiante estão a proteção 

Th is process of expanding Sugarcane Agro-Environ-
mental Zoning and limiting carbon emissions in São 
Paulo was based in part on technical information 
supplied by UNICA and the Sugarcane Technol-
ogy Center (CTC). At the federal level, Sugarcane 
Agro-Environmental Zoning recommended a ban on 
planting cane in the Pantanal and Amazon biomes. 
Th ere is also commitment with respect to the clear en-
vironmental concern that new sugarcane plantations 
comply with the “zero deforestation” requirement. 
A further step is the protection of headwaters and 
concern about the future of water, a valuable resource 
that deserves attention in the twenty-fi rst century.

Technological improvements in harvest mechanization 
have already brought about signifi cant changes in work-
ing practices. UNICA and the Federation of Salaried 
Rural Workers in São Paulo (Federação dos Empregados 
Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – Feraesp) 
are co-managing the RenovAção project – the name 
combines “renewal” with “action” – with support from 
the Inter-American Development Bank (IDB) and 
sponsorship from Syngenta, John Deere and the Case 

Ethanol: a 
smartchoice.
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108das nascentes e a preocupação com o futuro da água, bem precioso 
que merece cuidados e atenção no século XXI. 

Devido ao avanço tecnológico da mecanização das colheitas, já se 
concretizam modifi cações signifi cativas na área do trabalho. A UNI-
CA e a Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados do Estado 
de São Paulo (Feraesp), com o apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o patrocínio da Syngenta, do Grupo Case 
e da John Deere, trabalha o Projeto RenovAção para requalifi car 
trabalhadores rurais, que serão deslocados de suas funções no campo, 
com o avanço da colheita mecanizada. 

Lançado em junho de 2009, o Projeto de RenovAção vai requalifi car 
cerca de 8 mil trabalhadores manuais da cana-de-açúcar e integrantes 
de comunidades por ano, nas seis maiores regiões produtoras do estado 
de São Paulo. Na primeira fase da iniciativa envolveu a participação 
de sessenta usinas que ajudaram a treinar 1.500 pessoas nos cursos de 
motorista canavieiro, operador de colheitadeira, soldador, eletricista 
e mecânico. Na segunda fase, o RenovAção atende comunidade de 
famílias de trabalhadores do corte de cana com cursos de panifi cação, 
horticultura, processos artesanais, refl orestamento e corte e costura.

UNICA, 201014

O progresso da cana tem impacto nas atividades de educação, princi-
palmente no entorno de suas unidades. Além de interagir com a educa-
ção profi ssional diretamente ligada ao seu processo produtivo, o setor 
sucroalcooleiro age com responsabilidade social ao apoiar projetos 
educacionais, visando à construção de uma nova sociedade brasileira 
e considerando que a cidadania consciente começa na escola. 

O Projeto Agora – Agroenergia e Meio Ambiente – é a principal 
iniciativa de comunicação institucional do setor sucroenergético 
em favor da produção e utilização de energias renováveis. Ele reúne 

Group. Th e goal is to retrain rural workers who will be 
displaced with the advance of mechanized harvesting.

Th e RenovAção Project – the name combines “renewal” 
with “action” – will retrain some 8,000 manual sug-
arcane workers and members of the community every 
year, focusing on the six main sugarcane producing 
regions in São Paulo state. In its fi rst phase, RenovAção 
involved 60 mills and distilleries that helped to train 
1,500 people in courses such as truck driver, harvester 
operator, welder, electrician and mechanic. Th e second 
phase of RenovAção helps communities of cane-cutter 
families with courses such as bread making, horticul-
ture, traditional meat preparation skills, reforestation 
and dress-making.

UNICA, 201014

Th e progress of the sugarcane industry has an 
impact on educational activities, mainly in the 
vicinity of production units. In addition to inter-
acting with areas of professional education that 
are directly related to sugar-energy production 
processes, the sector demonstrates social responsi-
bility by supporting educational projects aimed at 
building a new Brazilian society, bearing in mind 
that conscious citizenship begins in school. 

Destilaria.
Distillery
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grandes empresas, bancos e as principais entidades representativas 
da cadeia produtiva do setor para disseminar os benefícios propor-
cionados pelo etanol e pela bioeletricidade da cana-de-açúcar. As 
iniciativas educacionais “Desafi o Mudanças Climáticas 2009” e 
“Estudo Municípios Canavieiros 2010” impactaram centenas de 
escolas e milhares de professores e estudantes do ensino fundamental 
em oito estados da federação: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. 
O Prêmio Top Etanol é outra ação importante do projeto, com o 
objetivo de estimular trabalhos acadêmicos, fotográfi cos e jornalís-
ticos relacionados ao tema “Agroenergia e Meio Ambiente”.

Estrela no mercado internacional, o etanol de cana-de-açúcar está 
em ascensão. O futuro dirá se o caminho trilhado pelo Brasil no 
âmbito dos combustíveis alternativos se fi rmará como determinante 
no cenário mundial. 

Th e “Projeto Agora - Agroenergia e Meio Ambiente” 
(literally “Project Now – Agri-Energy and Environ-
ment”) is the largest institutional communication 
program in the Brazilian sugarcane sector, promoting 
the production and use of renewable energies. “Agora” 
brings together major companies, banks and the 
leading representative associations within the sector 
supply chain to publicize the benefi ts of sugarcane 
ethanol and bioelectricity. 

Educational initiatives called “Desafi os Mudanças 
Climáticas 2009” (Climate Change Challenge 2009) 
and “Estudo Municípios Canavieiros 2010” (Sug-
arcane Municipalities Study 2010) have impacted 
hundreds of schools and thousands of teachers and 
students in elementary education in seven Brazilian 
states – Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro and São Paulo – plus 
the Federal District. Th e TOP Ethanol Award (Prê-
mio TOP Etanol) is another important initiative, 
aimed at encouraging academic, photographic and 
journalistic work related to the theme “Agri-Energy 
and the Environment”.

Sugarcane ethanol is a rising star in the global markets. 
Only the future will tell whether the trail now being 
blazed by Brazil in the fi eld of alternative fuels will 
become a major factor in a broader global scenario.

Recolhendo a cana no campo.
Gathering sugarcane in the fi elds.
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A caminho do porto.
Destined for export.
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Adubação com vinhaça, reciclagem orgânica.
Organic recycling by using vinasse as a fertilizer.
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O futuro do planeta Terra depende da nossa capacidade e 
determinação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. As 

catástrofes climáticas têm sido cada vez mais frequentes, causam 
cada vez mais prejuízos – materiais e humanos – e tornam o clima 

perigosamente imprevisível. Não dispomos de muito mais tempo para 
agir. Daí a importância de debater os biocombustíveis em fóruns 

como o Ethanol Summit.

Luiz Inácio Lula da Silva, 20091

No Brasil do século XX o progresso se projetava no domínio da 
natureza, no reconhecimento do território, em sua ocupação e 

exploração. No século XXI certamente as metas são outras. Inserido 
em uma perspectiva global de limites claros para a matriz energética 
fóssil, o país precisa proteger seus recursos naturais, aproveitar as 
vantagens comparativas e competitivas do etanol e da bioeletricida-
de, reciclar seus resíduos produtivos e utilizar soluções energéticas 
variadas em sua matriz. 

Th e future of planet Earth depends on our ability and de-
termination to reduce greenhouse gas emissions. Climate-

related disasters have become increasingly frequent; they 
are causing growing material and human losses and have 
made the weather dangerously unpredictable. We do not 

have much more time to act. Hence the importance of 
debating biofuels at forums such as the Ethanol Summit.

Luiz Inácio Lula da Silva, 20091

Progress in 20th Century Brazil was defi ned by 
dominating nature – in recognizing, occupying 

and exploiting territory. Goals in the 21st Century 
are certainly diff erent. Today Brazil must act within 
a global perspective that the fossil energy matrix faces 
clear limits. Th e country needs to protect its natural 
resources, take advantage of the comparative and 
competitive advantages of ethanol and bioelectricity, 
recycle its productive waste and incorporate varied 
energy solutions into its matrix.
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Não há nenhuma veracidade na afi rmação de que a expansão do 
etanol se relaciona com a limitação da produção de alimentos. A 
área ocupada por todas as atividades agropecuárias e agroindustriais 
representa menos de 30% do território nacional, e é responsável por 
33% do Produto Interno Bruto e 42% das exportações. A passagem 
do sistema de pastagens extensivas para o uso intensivo da terra 
apoiado em tecnologia liberou terras ocupadas por uma lavoura 
qualifi cada em tecnologia e teve sua produtividade ampliada. O 
Brasil possui cerca de 8 milhões de hectares plantados com canaviais, 
o que representa menos de 1% da totalidade do território, e na safra 
2010/11 produzirá 640 milhões de toneladas de cana, 29 bilhões 
de litros de etanol e 39 milhões de toneladas de açúcar. 

O futuro é bio

Em 2010, os biocombustíveis são tema obrigatório na pauta dos 
debates e das propostas globais de diversidade, sustentabilidade e 
segurança energética. A preocupação com o futuro do planeta é 
constante nas refl exões das várias agências das Nações Unidas e se 
expressa na criação do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), que reúne informações baseadas em trabalhos de 
2.500 cientistas em todo o mundo. Seu quarto relatório, em 2007, 
afi rmou com 90% de certeza que a atividade humana é responsável 
pelo aquecimento global e que a temperatura da Terra não poderia 
aumentar mais do que 2ºC, em relação à era pré-industrial, sob risco 
de consequências danosas e irreversíveis para todo o planeta, como 
processos de desertifi cação, derretimento das geleiras e inundação 
de ilhas e cidades litorâneas.

Esta ameaça é assustadora e para controlá-la é fundamental reduzir 
imediatamente a emissão de gases de efeito estufa. São necessárias 

Th ere is no truth to the assertion that ethanol expan-
sion is related to any limitation in food production. 
Th e area occupied by all agricultural activities in 
Brazil is less than30% of the country’s total landmass, 
while generating 33% of Gross Domestic Product and 
42% of the country’s exports. Switching from exten-
sive grazing to more intensive land use, supported by 
technology, has released croplands for occupation 
by better-quality agriculture using more technology 
and with increased productivity. Brazil has about 
eight million hectares planted with sugarcane, rep-
resenting around 1% of the national territory. In the 
2010/2011 harvest season this area will produce 640 
million tonnes of sugarcane, resulting in 29 billion 
liters of ethanol and 39 million tonnes of sugar. 

The future is bio

By 2010, biofuels had become a mandatory topic in 
debates and proposals about global diversity, sustain-
ability and energy security. Th e future of the planet is 
a constant topic for various United Nations agencies 
and this concern is best exemplifi ed by the creation 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), which brings together information based on 
the work of 2,500 scientists around the world. 

Its fourth report, published in 2007, said there was 
90% certainty that human activity is responsible for 
global warming and that the Earth’s temperature must 
not rise more than 2º C in comparison to preindus-
trial times, without risk of harmful and irreversible 
consequences for the entire planet. Examples include 

Tanques de fermentação.
Fermentation tanks.
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Impacts of climate 
change in Brazil

Impactos das mudanças 
climáticas no Brasil 

No Nordeste do Brasil as áreas semiáridas e áridas vão sofrer uma 

redução dos recursos hídricos por causa das mudanças climáticas. 

A vegetação semiárida provavelmente será substituída por uma 

vegetação típica da região árida. Nas fl orestas tropicais, é provável 

a ocorrência de extinção de espécies.

A recarga estimada dos lençóis freáticos irá diminuir dramaticamen-

te em mais de 70% no Nordeste brasileiro (comparada aos índices 

de 1961-1990 e à projeção da década de 2050).

As chuvas irão aumentar no Sudeste com impacto direto na agricul-

tura e no aumento da frequência e da intensidade das inundações 

nas grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

No futuro, a variação do nível do mar e os desastres provocados 

pelas mudanças climáticas devem ter impactos nos mangues.

De 38 a 45% das plantas do cerrado correm risco de extinção se 

a temperatura aumentar em 1,7°C em relação aos níveis da era 

pré-industrial. 

Hoje, o planeta já está 0,7ºC mais quente.

The arid and semi-arid regions in the Northeast of 

Brazil will suffer from reduced water resources because 

of climate change. Semi-arid vegetation is likely to 

be replaced by vegetation typical of arid regions. It is 

likely that some species will become extinct in tropi-

cal forests.

The estimated replenishment of groundwater will de-

crease dramatically by more than 70% in the Northeast 

of Brazil (comparing projections for the decade of 2050 

with indices from 1961-1990).

Rains will increase in the Southeast. This will cause a 

direct impact on agriculture and bring increased fre-

quency and intensity of fl oods in large cities such as 

Rio de Janeiro and São Paulo.

In the future, sea level, climatic variability and disasters 

caused by climate change will impact the mangrove 

swamps.

Between 38% and 45% of savannah plants face the 

risk of extinction if temperatures increase by 1.7° C 

compared to pre-industrial levels.

Today, the planet is already 0. 7° C warmer than pre-

industrial levels.

Fonte: www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima

modifi cações profundas no modelo de desenvolvimento econômico e 
social que se consolidou no século XX. As soluções propostas incluem 
a redução do uso de combustíveis fósseis, a opção por matrizes energé-
ticas mais limpas e renováveis, o fi m do desmatamento e da devastação 
fl orestal e a mudança de hábitos de consumo e estilo de vida. 

increased desertifi cation, melting glaciers and the 
fl ooding of islands and coastal cities.

Th e threat is alarming and to control it, greenhouse 
gas emissions must be reduced immediately. It is 
essential that radical changes be made to the model 
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119A Lei nº 12.187, aprovada no Brasil em dezembro de 2009, instituiu 
a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), marco re-
gulatório do setor, mas que em 2010 ainda aguarda regulamentação 
pelo Congresso Nacional, requisito para sua implantação efi caz.

Podemos afi rmar que o causador de 76% dos gases emitidos no 
Brasil é o desmatamento, seja da Amazônia ou do bioma do cer-
rado. O etanol de cana-de-açúcar é reconhecido como combus-
tível limpo e efi ciente e tem uma posição destacada na redução 
das emissões de CO2 que ocorre em áreas urbanas, cada vez mais 
trafegadas. Estima-se que cerca de 65% dos veículos nacionais 

of economic and social development that became 
established in the 20th Century. Proposed solutions 
include reducing the use of fossil fuels, opting for 
cleaner renewable energy sources, an end to deforesta-
tion and forest degradation and changing consumer 
habits and lifestiles.

In December 2009, Law 12,187 established Brazil’s 
National Climate Change Policy (Política Nacional 
sobre Mudança do Clima – PNMC). Th is sets up 
a framework for the sector. As of 2010, however, 
Congress had yet to pass regulations allowing its 
eff ective implementation.

Bagaço de cana.
Sugarcane bagasse.
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utilizam etanol, o que permite que a queima de combustíveis seja 
responsável apenas por 9% do total de gases emitidos pelo sistema 
de transportes automotivos.

A frota de carros fl ex é a locomotiva do etanol no mercado interno, 
engloba 90% dos carros novos e move 50% da frota total brasileira 
em 2010. Essa posição foi construída em apenas sete anos e é um 
exemplo relevante para a mudança da matriz energética. 

Essas vantagens ambientais agregam-se a preços competitivos que 
possibilitam sua inserção no mercado internacional de combustí-
veis, ao mesmo tempo em que contribuiriam efi cazmente para as 
metas de diminuição do aquecimento global. A inclusão do etanol 
misturado à gasolina faria uma rápida e efi ciente redução na emissão 
de gases poluidores no mundo.

O etanol de cana é uma realidade comercial sólida para a substi-
tuição da gasolina e chama a atenção mundial para a singularidade 
brasileira: o único país que distribui toda sua gasolina com a adição 
de 25% de etanol e cujo consumo de etanol já supera o volume da 
gasolina pura, fazendo dele o principal combustível para veículos 
leves do país e de gasolina alternativa.

Em 2010, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(EPA) designou o etanol de cana como “biocombustível avançado”, 
com 61% de redução comprovada de gases de efeito estufa, um 
argumento importante para impulsionar as exportações brasileiras 
para os Estados Unidos. Apesar dessa vantagem competitiva, as 
exportações brasileiras ainda enfrentam fortes barreiras tarifárias 
nos principais mercados consumidores (EUA e União Europeia). 
Elas representam apenas 15% da produção doméstica de etanol 
e ocorrem apenas quando os preços do etanol estão em baixa no 
mercado brasileiro e os do petróleo em alta no exterior.

It is safe to say that 76% of greenhouse gas emissions 
in Brazil are caused by deforestation, be that in the 
Amazon or Savannah biomes. Sugarcane ethanol is 
recognized as a clean and effi  cient fuel with a leading 
role in reducing CO2 emissions from ever-increasing 
urban traffi  c. It is estimated that about 65% of 
Brazilian vehicles run on ethanol, meaning that fuel 
combustion is responsible for only 9% of the gases 
emitted by the vehicular transport system.

Brazil’s fl eet of fl ex-fuel vehicles is now the main driv-
er for ethanol consumption in the domestic market. 
As of 2010 some 90% of new cars and nearly 50% of 
the total vehicle fl eet were fl ex-fuel. Th ese impressive 
numbers, reached in just seven years, are a relevant 
example of changing the energy matrix.

Th ese environmental benefi ts come at competitive 
prices that permit their incorporation into the inter-
national fuel market, while eff ectively contributing to 
goals for reducing global warming. Th e inclusion of 
ethanol blended with gasoline would produce a quick 
and effi  cient reduction in the emission of polluting 
gases around the world.

Sugarcane ethanol is a viable commercial option to 
replace gasoline, that attracts worldwide attention to 
Brazil’s unique situation: it is the only country that 
adds 25% ethanol to all gasoline before distribution, 
and where consumption of ethanol already exceeds 
that of pure gasoline, thus eff ectively making ethanol 
the primary fuel for light vehicles and relegating 
gasoline to the status of “alternative fuel”.
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Na 15ª Conferência das Partes (COP ), a reunião anual da Or-
ganização das Nações Unidas com os países signatários da United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
realizada em 2009, em Copenhague, pretendiam-se ações concretas 
para evitar o aquecimento global, mas não se chegou a um consenso 
defi nitivo. Espera-se que mais adiante, quando as legislações que 
determinam o uso de combustíveis renováveis começarem a ser 
cumpridas, esses fóruns internacionais se tornem mais proativos.

O Brasil se comprometeu a reduzir 38,9% das emissões até 2020. 
Desse percentual, 24,7% é redução do desmatamento, sendo 80% da 
Amazônia e 40% do cerrado. Esta característica nacional torna menos 
onerosa a redução das emissões, além de não ameaçar o desenvolvi-
mento econômico do país.

Maria Bernadete Gutierrez, 20102

In 2010 the U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) designated sugarcane ethanol as an “advanced 
biofuel” with a proven 61% reduction in greenhouse 
gas emissions – an important argument to boost 
Brazilian exports to the United States. Despite this 
competitive advantage, Brazilian ethanol exports still 
face huge tariff  barriers in the main consumer markets 
(U.S. and European Union). Brazilian exports only 
comprise some 15% of domestic ethanol production, 
and even then only when prices are low in Brazil and 
high in other countries.

At the 15th Conference of the Parties (COP 15), 
the annual United Nations meeting that brings to-
gether countries that have signed the UN Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), held 
in 2009 in Copenhagen, the goal was to agree on 
concrete steps to prevent global warming. However, 
countries failed to reach a consensus. It is to be hoped 
that such international forums will become more 
proactive in the future, when national legislation 
dictating the use of renewable fuels comes into eff ect 
in various countries.

Estande da UNICA na Exposição Bright Green, Copenhague, 2009.
UNICA’s display stand at the Bright Green Exhibition in Copenhagen, 2009.

Brazil has committed to a 38.9% reduction in emis-
sions by 2020. Of this percentage 24.7% is a reduction 
in deforestation, 80% in the Amazon and 40% in the 
Cerrado (savannah). Th is national characteristic makes 
it less expensive to reduce emissions, and does not 
threaten the country’s economic development.

Maria Bernadete Gutierrez, 20102
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122Consolidação do setor

Nesta primeira década do século XXI, o setor sucroenergético 
brasileiro permanece ainda muito fragmentado. Suas 430 usinas 
se concentram no Centro-Sul do país e continuam em sua maioria 
empresas familiares com grande experiência histórica na produção 
de cana-de-açúcar. 

Apesar disso, o movimento de consolidação do setor vem se ace-
lerando, incluindo a entrada de capitais nacionais e estrangeiros, 
estatais e privados, em variados setores da economia. Certamente 
foi a liberação dos controles governamentais, a partir do século XXI, 

Sector consolidation

In this fi rst decade of the 21st Century, the Brazilian 
sugar-energy sector remains highly fragmented. Th e 
more than 430 mills are mostly concentrated in the 
South-Central Region of the country and are still 
mainly family businesses, with extensive historic experi-
ence in the production and processing of sugarcane.

Nevertheless, consolidation is accelerating in the sec-
tor. Th is includes the injection of national and foreign 
capital, both state and private, into various sectors of 
the economy. Th ere is no doubt that what kicked off  
this process was freeing the sector from government 

Açúcar em esteira para embarque.
Sugar on the conveyor belt for shipment.
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que defl agrou esse processo, fomentado pela grande competitividade 
da produção brasileira num momento de demanda crescente por 
açúcar e por alternativas de energias renováveis e de baixo carbono 
no Brasil e no mundo.

Motivadas por distintas estratégias, como diversifi cação de investi-
mentos, buscas de economias de escala e de escopo e verticalização 
de atividades, empresas nacionais e internacionais vêm direcionando 
expressivos investimentos para o setor.

A Cosan é um case a detalhar. Rubens Ometto Silveira Mello é neto 
de Pedro Ometto – trata-se de uma das mais tradicionais famílias 
ligadas à produção de cana-de-açúcar desde a lavoura até a indústria, 
distribuição e comercialização. Em um processo vigoroso de fusões e 
aquisições de usinas de menor porte, nos últimos anos a Cosan vem 
se consolidando como um dos “gigantes mundiais” na produção de 
etanol e açúcar, e em 2007 tornou-se a primeira empresa brasileira 
com ações na Bolsa de Nova York. Em 2008, em ação que surpreen-
deu o mercado pela ousadia e ineditismo, a Cosan adquiriu a Esso 
Brasileira de Petróleo s/a, sinalizando uma estratégia de verticalização 
da atividade na cadeia produtiva, por meio da integração da produção 
agrícola e industrial com distribuição. Essa estratégia foi corroborada 
dois anos depois pelo anúncio da principal transação já realizada no 
setor – uma joint venture com a petroleira anglo-holandesa Shell. Essa 
operação, de repercussão global, criou uma das maiores companhias 
de produção e comercialização de etanol no mundo e ampliou deci-
sivamente o interesse externo pelo setor e pelo Brasil.

control in the fi rst decade of the new century. Invest-
ments have also been driven forward by the very high 
competitiveness of Brazilian production at a time of 
growing demand for sugar and alternative renewable 
and low carbon energy sources, both in Brazil and 
around the world.

National and international companies have been 
pumping signifi cant resources into the sector, en-
couraged by diff ering strategies such as investment 
diversifi cation, the search for economies of scale and 
scope, and vertical integration of activities.

Th e Cosan Group is an interesting case. Rubens Om-
etto Silveira Mello is the grandson of Pedro Ometto 
and thus a member of one of the most traditional 
families linked to all stages of sugarcane, from planta-
tion to crushing, distribution and marketing. Th anks 
to a vigorous process of mergers and acquisitions of 
smaller plants, Cosan has in recent years become 
established as a global giant in ethanol and sugar 
production. In 1997 it became the fi rst Brazilian 
company in the sugarcane industry to have shares 
traded on the New York Stock Exchange.

In 2008, in a move that surprised the market with 
its boldness and originality, Cosan acquired Esso 
Brasileira de Petroleo S.A., the Brazilian downstream 
subsidiary of Exxon, signaling a strategy of verticaliza-
tion throughout the supply chain by integrating agri-
cultural and industrial processing activities with distri-
bution. Th is strategy was proven two years later with 
the announcement of the biggest transaction in the 
history of the sector, a joint venture with Anglo-Dutch 
oil company Shell that had global repercussions. It 
created one of the world’s largest ethanol production 
and marketing companies, while decisively increasing 
foreign interest in the sector and in Brazil.
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124Em um recorte de momento constata-se a mudança ocorrida no 
ranking dos grupos e na presença de capital estrangeiro – os dez maio-
res grupos sucroenergéticos no Brasil, no início da safra 2010/11, 
expressam essa realidade: Cosan Açúcar e Álcool, Louis Dreyfus 
Commodities Brasil, Tereos Internacional, Grupo Santa Teresinha, 
Grupo Alto Alegre, Bunge, Grupo São Martinho, Virgolino de Oli-
veira s/a Açúcar e Álcool, Grupo Zilor e Shree Renuka Sugars, da 
Índia. Entre os principais grupos sucroenergéticos no Brasil já se in-
cluem consagradas tradings multinacionais tais como Louis Dreyfus, 
Bunge e Tereos/Guarani, fazendo com que o nível de participação 
estrangeira tenha aumentado de 8% em 2007 para 22% no início 
de 2010. Interesses estratégicos estão comandando as operações, a 
ponto de a Petrobras, uma empresa estatal brasileira, adquirir uma 
participação acionária na Tereos, uma companhia francesa de pro-
dução nacional, além de uma parceria com o Grupo São Martinho. 
São fatos contemporâneos que demonstram a maturidade e a rápida 
consolidação do setor.

Outra estratégia de consolidação do setor envolve a busca da efi ciência 
produtiva por meio de operações comuns de comercialização, mas 
que mantém a gestão local do processo produtivo. O exemplo mais 
ilustrativo e bem-sucedido desta estratégia é, sem dúvida, o grupo 
Copersucar s/a, uma das principais empresas exportadoras de etanol 
e açúcar do mundo, operando nos estados de São Paulo, Paraná e 
Minas Gerais, e com terminais no exterior. Na safra 2009/10, a 
Copersucar foi responsável por 17% do mercado interno de açúcar 
e 15% do mercado de etanol da região Centro-Sul. Cinquenta anos 
depois de sua fundação, a Copersucar, em 2010, responde pela oferta 
de cerca de 20% da produção de açúcar e etanol do país. 

A recent snapshot of the sector shows the change 
in the ranking of major groups and the presence of 
foreign capital. Th e 10 largest sugar-energy companies 
in Brazil at the beginning of the 2010/11 harvest 
season were: Cosan Açúcar e Alcool; Louis Dreyfus 
Commodities Brasil; Tereos Internacional; Grupo 
Santa Teresinha; Grupo Alto Alegre; Bunge; Grupo 
São Martinho; Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e 
Álcool; Grupo Zilor and Shreee Renuka Sugars, of 
India. Well-known multinational trading houses such 
as Louis Dreyfus, Bunge and Tereos-Guarani are now 
among the main sugar and energy groups in Brazil, 
raising the level of foreign ownership from 8% in 2007 
to 22% in early 2010. Operations are being driven by 
strategic interests, so much so that Petrobras, a Brazil-
ian state-controlled company, took a stake in Tereos, a 
French company producing in Brazil, and agreed to a 
second partnership with Grupo São Martinho. Th ese 
are recent developments that illustrate the maturity 
and rapid consolidation of the sector.

Another strategy for further consolidation of the sec-
tor involves seeking productive effi  ciency by means 
of joint marketing operations, while maintaining 
local management of production processes. The 
most graphic example of this strategy and the suc-
cess it can bring is undoubtedly the Copersucar S.A. 
Group, one of the world’s leading sugar and ethanol 
exporters. Th e group operates in the states of São 
Paulo, Paraná and Minas Gerais states and includes 
overseas terminals. In the 2009/10 harvest season, 
Copersucar supplied 17% of Brazil’s domestic sugar 
market and 15% of the ethanol market in the South-
Central Region. In 2010, 50 years after its founding, 
Copersucar accounted for around 20% of Brazil’s 
sugar and ethanol production.
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125A diversidade de experiências estimula o desenvolvimento sucro-
energético e os empresários brasileiros têm aproveitado as oportu-
nidades que se abrem para aumentar a produtividade e promover as 
exportações. Entretanto, vários objetivos comerciais fundamentais 
precisam ser alcançados – as elevadas tarifas de importação, princi-
palmente, precisam ser liberadas.

Th e wide range of experiences encourages development 
within the Brazilian sugar-energy sector, and Brazilian 
business leaders have taken advantage of the opportu-
nities to increase productivity and promote exports. 
However, several key business objectives must still be 
attained. Above all, the high import tariff s that prevail in 
major markets around the world must be removed.

 

Embarcando o açúcar.
Loading sugar.
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2020: perspectiva ambiental

O Conselho de Qualidade do Ar do Estado da Califórnia (CARB) 
aprovou em abril de 2009 a regulamentação do Padrão de Com-
bustível de Baixa Emissão de Carbono (LCFS), que deve benefi ciar 
a entrada do etanol de cana do Brasil nos Estados Unidos, pois 
inclui esse produto entre os que servirão para reduzir em 10%, 
até 2020, as emissões de dióxido de carbono e outros gases que 
provocam o efeito estufa no estado da Califórnia. É importante 
realçar que essa decisão californiana é única no mundo e lidera a 
batalha nessa direção.

Apesar de ainda existirem controvérsias sobre o uso da terra para 
a produção de biocombustíveis e a emissão de carbono, o governo 
da Califórnia não deixou dúvidas que considera o etanol de cana o 
que mais reduz as emissões.

Na mesma direção, a União Europeia vai substituir por renová veis 
10% dos combustíveis fósseis nos transportes, até 2020. Trata-se, 
portanto, de anos decisivos para o crescimento das exportações 
brasileiras de etanol, e o setor produtivo precisa ser ágil para 
atender às exigências de sustentabilidade nos locais de destino 
do produto.

Os produtores e as autoridades brasileiras se empenham em con-
vencer o mundo de que o etanol de cana-de-açúcar, além de mais 
barato, efi ciente e menos poluidor, promove a diversifi cação de 
fontes de energia disponíveis para os maiores mercados consumi-
dores do mundo.

Environmental prospects for 2020

In April of 2009, the California Air Resources Board 
(CARB) approved a set of rules titled the Low Carbon 
Fuel Standard (LCFS). Th is should help Brazilian 
sugarcane ethanol enter the U.S. market, because it 
includes this product amongst those that are deemed 
appropriate for reducing emissions of carbon dioxide 
and other greenhouse gases in California by 10% 
through 2020. It is important to emphasize that this 
decision by California is unique in the world and in 
this sense, it is at the forefront of the battle.

While there are still controversies about the use of 
land for biofuel production and carbon emissions, 
the government of California made it clear that it 
believes sugarcane ethanol promotes the greatest 
reduction in emissions.

Moving in the same direction, the European Union 
will replace 10% of fossil transport fuels with re-
newables by 2020. We are, therefore, in a decisive 
period for the growth of Brazilian ethanol exports. 
Th e ethanol supply chain must be able to respond 
rapidly if it is to meet the demands for sustainability 
in the regions of the world where the product will 
be used more intensely.

Producers and Brazilian authorities are working to 
show the world that, as well as being cheaper, cleaner 
and more effi  cient, sugarcane ethanol helps diversify 
available energy sources for the world’s largest con-
sumer markets.
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Há interesses dos mundos do petróleo – e temos recebido muitas vi-
sitas na UNICA –, elétrico e químico. Independentemente de serem 
empresas nacionais ou internacionais. As indústrias químicas olham o 
potencial dos bioplásticos – recentemente a Coca-Cola, por exemplo, 
lançou a garrafa ecológica no Brasil. As empresas de energia também 
enxergam grandes oportunidades para a geração de eletricidade a partir 
do bagaço e da palha da cana.

Marcos Sawaya Jank, 20103

Novos produtos, novos usos

Pesquisas recentes sobre as possibilidades tecnológicas de aprovei-
tamento da biomassa levaram à obtenção de centenas de produtos 
ambientalmente sustentáveis, que podem abrir portas para as indús-
trias energética, petroquímica e farmacêutica. O diretor do Centro 
de Tecnologia Canavieira afi rma:

Hoje, conhecemos apenas algumas das perspectivas da cana-de-açúcar 
para os próximos dez anos. […] Acredito que os limites para a explora-
ção desse produto natural irão depender apenas de nossa imaginação. 
A cana, sem dúvida, ainda tem muito para nos surpreender.

Tadeu Andrade, 20094

“Etanol é a energia do sol transformada em líquido”, já dizia o pro-
fessor Goldemberg vinte anos atrás, e cada vez mais essa afi rmação 
é válida para o Brasil. O uso global do etanol é fundamental para 
que o país participe como protagonista do enfrentamento do aque-

Th ere’s a great deal of interest. UNICA welcomes 
numerous groups of visitors, often from the oil, power 
generation and chemical sectors, both Brazilian or inter-
national companies. Chemical companies are looking at 
the potential of bioplastics. Recently, for example, Coca-
Cola launched an ecological bottle in Brazil. Energy 
companies also see great opportunities for electricity 
generation from sugarcane bagasse and straw. 

Marcos Sawaya Jank, 20103

Em 2010, a Coca-Cola lançou uma garrafa 
PET feita parcialmente de etanol de cana.

In 2010 Coca-Cola launched a PET bottle 
made in part from sugarcane ethanol.
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cimento global que ameaça o mundo. A comunicação corporativa 
é efi ciente para esse objetivo. A Usina Virtual5, uma ferramenta 
multimídia criada pela UNICA em 2009, com o apoio da Apex 
Brasil, reproduz todo o processo de fabricação de açúcar e etanol 
e geração de eletricidade, contribuindo para a disseminação das 
contribuições que podem vir do setor sucroenergético.

O Brasil consegue produzir 7 mil litros de etanol de cana-de-açúcar 
por hectare, enquanto os Estados Unidos produzem 4,1 mil litros de 
etanol de milho por hectare e a Europa faz 5,5 mil litros de etanol de 
beterraba por hectare.

José Goldemberg, 20096

Os escritórios internacionais da UNICA, em Washington e Bru-
xelas, mantêm constante contato com as discussões de estratégias 
que se realizam entre os players do setor, os lobbies, e acompanham 
de perto as evoluções políticas do setor na área internacional e os 
seminários mais relevantes.

Encontros internacionais ocorrem o tempo todo. Temas como a 
integração dos mercados, a questão dos subsídios, o fortalecimen-
to da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a tecnologia 
do setor sucroenergético são debatidos, ampliando o alcance das 
propostas de desenvolvimento e o interesse em sustentabilidade, 
expresso por variados players. 

New products, new uses

Recent research into the technological possibilities 
for using biomass have led to the development of 
hundreds of environmentally sustainable products. 
Th ese can open new doors for the energy, petrochemi-
cal and pharmaceutical industries. Th e director of the 
Sugarcane Technology Center (CTC) said:

Today, we are aware of only some of the prospects for 
sugarcane over the next 10 years. (...) I believe that our 
exploitation of this natural product will be limited only 
by our imagination. (...) Sugarcane, without doubt, still 
has much to surprise us with.

Tadeu Andrade, 20094

“Ethanol is the sun’s energy in liquid form,” Professor 
José Goldemberg said some 20 years ago, and this as-
sertion is increasingly valid for Brazil. Th e global use 
of ethanol is critical for Brazil to be a leading player 
in the battle against global warming that threatens 
the world, and corporate communication is an ef-
fective tool for this purpose. Th e “Virtual Mill”5, an 
interactive multimedia tool created by UNICA in 
2009 with support from Apex-Brasil, off ers a detailed 
description of the entire process for making sugar 
and ethanol and generating electricity, which helps 
to promote greater understanding of the contribution 
that the sugar-energy sector can make.

Brazil manages to produce 7,000 liters of sugarcane 
ethanol per hectare, while the United States produces 
4,100 liters of corn ethanol per hectare and Europe 
5,500 liters of sugar beet ethanol per hectare.

José Goldemberg, 20096

UNICA’s international offi  ces in Washington and 
Brussels keep in constant contact with ongoing 
strategy discussions involving industry players and 
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A decisão de uma das principais categorias do automobilismo 
mundial, a Fórmula Indy, de incluir São Paulo em seu calendário, 
assim como a decisão de adotar o etanol de cana-de-açúcar como 
combustível ofi cial de suas corridas, introduziu o debate sobre os 
biocombustíveis para um novo público. Apenas com a realização 
da corrida em São Paulo em 2010, a Indy evitou a emissão de oito 
toneladas de CO2, além de garantir a compensação das emissões 
de carbono no evento mediante o plantio de 14.165 árvores pela 
Usina São Martinho, em Pradópolis.

A presença marcada pelo etanol de cana no Rally Dakar e no 
Rally dos Sertões, em 2010, e também nas corridas da Stock Car, 
a principal categoria do automobilismo nacional, contribui para 
o reconhecimento do etanol de cana e o lançamento pioneiro da 

lobbies, while closely following political develop-
ments in the sector, both in the international political 
arena and a major industry seminars.

International meetings involving biofuels and renew-
able energy are happening all the time. Th emes under 
discussion include market integration, subsidies, 
strengthening the World Trade Organization (WTO) 
and sugar-energy technology. Proposals for develop-
ment and the interest in sustainability are growing in 
amplitude, with various players getting involved.

Th e IndyCar Series, one of the world’s leading mo-
torsports categories, has adopted sugarcane ethanol 
as its offi  cial race fuel and included São Paulo in its 
annual race calendar. Th is decision has opened up 
the biofuels debate to a wider audience. At the São 
Paulo race alone, eight tonnes of CO2 were avoided 
thanks to the use of sugarcane ethanol. Overall carbon 
emissions for the entire event were also fully off set 
by having the Usina São Martinho mill, in the town 
of Pradópolis, plant 14,165 trees.

Th e use of sugarcane ethanol in Stock Car races, Bra-
zil’s main motorsports category, and its high-profi le 
presence in the 2010 Dakar and Sertões rallies, have 
also contributed to generating a wider recognition for 
the benefi ts of fuel ethanol. Th is in turn paved the 
way for launching the pioneer fl ex-fuel motorcycle, 
Honda’s Titan 150 CGMix, introduced in the Brazil-
ian market in 2009.

Th e fl ex-fuel motorcycle comes from an industry that 
is responsive to market demands for renewable fuels, 
and includes technology that mirrors the develop-
ment of fl ex-fuel automobiles.

Em São Paulo, em 2010, a Indy 300 é movida a etanol.
Formula Indy in São Paulo in 2010: running on ethanol.
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130motocicleta fl ex Honda CG 150 Titan Mix. Esse produto, de uma 
indústria atenta às demandas do mercado por combustíveis reno-
váveis, incluiu uma tecnologia espelhada no desenvolvimento dos 
automóveis fl ex.

Posicionamento no mercado financeiro

Fortalecido, o etanol retornou em maio de 2010 à BM&FBovespa, 
desta vez negociando o álcool hidratado dirigido ao consumidor 
doméstico. Trata-se de um desafi o fundamental para dar mais trans-
parência e liquidez ao mercado, permitindo melhor planejamento 
da comercialização do produto e menor oscilação de preços ao longo 
do ano. Ganham os produtores, ganham os consumidores. Outras 
bolsas de futuros internacionais como a Chicago Board of Trade e 
a Liff e, de Londres, também já ensaiam o lançamento de contratos 
futuros de etanol, o que permitirá a maior internacionalização do 
produto no mundo. 

A globalização aumenta o peso do capital fi nanceiro na formação dos 
preços, e entram em cena outras variáveis críticas: a conjuntura interna 
das nações petroleiras e a projeção de sua produção no futuro. As guer-
ras e a ação da OPEP, cartel que controla preços e produção de petró-
leo, tornam mais complexa a projeção de cotações futuras do petró leo, 
diferentemente dos produtos de origem agrícola, que têm mercados 
mais competitivos e preços mais previsíveis e transparentes.

O álcool é um bom combustível. É excelente do ponto de vista ambien-
tal. E ele é para nós, no Brasil, estratégico, porque é nossa tecnologia 
para atenuar a volatilidade dos preços do petróleo no mercado mundial. 
E o Brasil pode ganhar muito dinheiro com o álcool.

Luis Augusto Barbosa Cortez, 20107

Positioning in financial market

In May of 2010, ethanol returned in a stronger posi-
tion to Brazil’s main stock and futures exchange, the 
BM&FBovespa, this time trading as hydrous ethanol 
geared to domestic consumers. Providing greater 
transparency and liquidity to the market is a fun-
damental challenge that will permit better planning 
of product marketing and smaller price fl uctuations 
throughout the year. Producers and consumers will 
both be winners. Other international futures markets, 
such as the Chicago Board of Trade and the London 
International Financial Futures and Options Ex-
change (LIFFE), have also begun working to launch 
their own ethanol futures contracts, a move that will 
permit greater internationalization of the product as 
its presence grows around the world.

Globalization has increased the weight of fi nancial 
capital in price formation. Other critical variables 
entering into the equation include the internal 
economic situation of petroleum-producing nations 
and the forecast of their future oil production. Wars 
and the actions by the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC), the cartel that controls 
oil prices and production, make it more diffi  cult to 
project future oil prices. Th e situation is diff erent for 
products of agricultural origin that have more com-
petitive markets and prices that are more predictable 
and transparent.

Ethanol is a good fuel. It is excellent from the environ-
mental point of view. And for us in Brazil it is strategic, 
because it is our technology for reducing the volatility 
of oil prices on world markets. And Brazil can earn a 
lot of money with ethanol.

Luis Augusto Barbosa Cortez, 20107
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2010 ficará marcado na trajetória dos 

combustíveis renováveis no Brasil como o 

ano em que a expressão “álcool comum” 

desapareceu dos mais de 35 mil postos bra-

sileiros, substituída pela palavra “etanol”.

A mudança na nomenclatura, usada am-

plamente no Brasil desde a introdução 

do Proálcool na década de 1970, se fazia 

necessária dentro de um contexto de inter-

nacionalização: em todo o mundo, o que no Brasil era chamado de 

álcool é conhecido como etanol, o nome técnico correto do álcool 

etílico carburante.

Outro fator é o número crescente de campanhas de conscien-

tização contra o alcoolismo, que afi rmam, corretamente, que 

álcool e direção não combinam. Se o álcool defi nitivamente não 

combina com o motorista, o etanol certamente combina com os 

motores, seja misturado como aditivo na proporção de até 25% 

na gasolina, seja puro (100%) nos motores fl ex. 

Em 2009, a UNICA solicitou formalmente à Agência Nacional de 

Petróleo, a ANP, a troca da nomenclatura nos postos de combustí-

veis. Em 2010, a ANP determinou que o ajuste fosse feito em todos 

os postos do país até o fi nal do ano. A rede de postos Esso, já sob 

controle da maior empresa do setor sucroenergético brasileiro, a 

Cosan, foi a primeira a promover o ajuste, com apoio de ampla 

campanha publicitária em rádio e TV.

No fi nal de 2010, eram raros os postos que ainda exibiam “ álcool 

comum” em seus cartazes e bombas. Encerrava-se, assim, um pe-

ríodo de mais de três décadas, com a adoção da palavra etanol 

corrigindo um erro histórico e também apontando para o novo 

paradigma da sustentabilidade, dentro e fora do Brasil, com com-

bustíveis renováveis de baixo carbono cada vez mais substituindo 

os combustíveis fósseis. 

Finalmente, do álcool para o etanol
At last, from alcohol to ethanol

In the history of renewable fuels in 

Brazil, 2010 will be remembered as 

the year when alcohol was replaced 

with ethanol on fuel pumps in the 

country’s more than 35 thousand 

service stations.

Two main reasons forced the change, 

which did away with the word alco-

hol, used to describe ethanol since 

the introduction of the Proalcool 

program in the 1970s. First, Brazil 

was the only country in the world 

where ethanol, the fuel, was known 

as alcohol. Making ethanol the offi -

cial name on fuel pumps eliminates uncertainties that 

often surfaced when Brazilians were heard mentioning 

“álcool” as their biofuel produced from sugarcane.

Secondly, a number of campaigns against drinking and 

driving launched since 2008 focused, quite correctly, on 

the fact that “alcohol and driving don’t mix.” While 

alcohol shouldn’t be anywhere near drivers, ethanol, 

the fuel, should certainly fi nd its way into car engines, 

either as an additive blended into gasoline (20 to 25%) 

or straight, 100% ethanol, used in cars equipped with 

fl ex-fuel technology. To eliminate any misunderstand-

ings, UNICA formally asked the National Petroleum 

Agency, or ANP, to promote the name switch. The 

agency ordered the change in 2010, and service stations 

throughout the country made the switch gradually.

Esso stations were the fi rst off the mark with the ad-

justment early in the year, supported by a nationwide 

advertising campaign on radio and television. The Esso 

distribution network in Brazil had been acquired in 

2008 by Cosan, the largest group in Brazil’s sugarcane 

industry. In the fi nal weeks of 2010, only a handful of 

service stations were still exhibiting the word alcohol 

on pumps and other signage. By year’s end, more than 

three decades of widespread use of the word alcohol to 

describe what was really ethanol will have ended, not 

only correcting a technical error but pointing to a new 

paradigm based on sustainability, within and beyond 

Brazil’s borders, as low carbon renewable fuels advance 

globally and increasingly replace fossil fuels.
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132Novas energias

Os combustíveis fósseis ainda são responsáveis por 75% da energia 
consumida no mundo. Em 2009, na União Europeia, 62% da ca-
pacidade de energia instalada já era produto de fontes renováveis. O 
Brasil tem uma situação peculiar, pois mais de 46% da sua energia 
vêm de fontes sustentáveis, das quais 38% são derivados da cana-de-
açúcar. Outras possibilidades estão abertas pela bioeletricidade, que 
em 2010 atende a 3% da necessidade de energia do país. Todas as 
usinas brasileiras são autossufi cientes em energia, mas este ainda é um 
mercado potencial que depende de ações específi cas. A agenda envolve 

New energies

Fossil fuels still account for 75% of the energy con-
sumed in the world. Th e situation in Brazil is diff er-
ent, given that more than 46% of its energy comes 
from sustainable sources. Of this, 38% is derived from 
sugarcane. Bioelectricity, which in 2010 supplied 3% 
of Brazil’s energy needs, opens up other possibilities. 
All Brazilian sugarcane processing mills are self-
suffi  cient in energy, but exporting surplus electricity 
to distribution grids remains a potential market that 
requires specifi c steps. Th e agenda involves regular 
bioelectricity energy auctions, adequate pricing for 

Mata galeria: cuidado necessário.
Riparian vegetation: essential protection.
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a regularidade dos leilões de energia de bioeletricidade, a precifi  ca ção 
adequada da venda de energia para a rede elétrica, o fi nanciamento ao 
investidor e o equacionamento do acesso ao sistema de transmissão, 
além de legislação própria.

O Brasil visualiza a possibilidade de vir a ser um grande exportador 
de petróleo, em razão da recente descoberta das jazidas do pré-sal. 
Essa descoberta desvenda um potencial que levará pelo menos uma 
década para se realizar, e nada impede que o Brasil seja autossufi -
ciente em petróleo, exporte etanol e construa uma matriz energética 
que valorize as bioenergias. 

Não existe apenas uma solução energética melhor para todos, como 
foi postulado no século XX. Existem aproveitamentos regionais 
mais ou menos adequados às localidades. De qualquer forma, os 
biocombustíveis chegaram para fi car, têm seu lugar e vão promover 
mudanças consideráveis.

A agroenergia não é como comida, que você produz em qualquer 
país do mundo. Ela é uma equação com três variáveis: a terra, com 
tudo o que ela tem (água e nutrientes), a planta e o sol. Agroenergia 
é uma equação de fotossíntese, tem que ter sol. Onde tem sol o ano 
inteiro? Entre os dois trópicos, de Câncer e de Capricórnio. Quem 
está nessa faixa? A América Latina, a África Subsaariana e a Ásia mais 
pobre. Que são exatamente os países menos desenvolvidos do mundo, 
onde, porém, a população cresce mais e a renda per capita também 
cresce mais. O que signifi ca um aumento de demanda de alimentos, 
de roupas e de energia. Ora, a agroenergia será produzida nesses países 
e será consumida pelos países ao norte do Trópico de Câncer, que vão 
pagar essa produção. Isto muda a geopolítica mundial.

Roberto Rodrigues, 20038

energy sold to the grid, fi nancing for investors and 
resolving the question of access to the transmission 
system, in addition to specifi c legislation.

Brazil faces the possibility of becoming a major oil 
exporter, thanks to the recent discovery of sub-salt 
petroleum fi elds. Th is potential will take at least a 
decade to be realized, and there is nothing to prevent 
Brazil from being self-suffi  cient in oil, exporting 
ethanol and building an energy matrix that enhances 
the use of bioenergies. 

Th ere is no single best energy solution for all cases, as 
was suggested in the 20th Century. Th ere are options 
that are more or less appropriate to diff erent regions. 
However, biofuels are here to stay. Th ey have their 
place and will spark signifi cant changes.

Agro-energy is not like food that you produce in any 
country; agro-energy is an equation with three vari-
ables: the land, including everything it contains such 
as water and nutrients; the plant itself; and the sun. 
Agro-energy is an equation of photosynthesis – you 
have to have sun. And where do you have year-round 
sun? Between the tropics of Cancer and Capricorn. 
Who is in that region? Latin America, sub-Saharan 
Africa and Asia’s poorest countries. Th ese are precisely 
the world’s least developed countries, where the popu-
lation is growing most but per capita income is also 
growing most. Th is in turn means increasing demand 
for food, clothing and energy. So, agro-energy will be 
produced in these countries but it will be consumed 
and paid for by the countries north of the Tropic of 
Cancer. And this changes global geopolitics.

Roberto Rodrigues, 20038
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É inegável que a efi ciência fotossintética da cana-de-açúcar é su-
perior à de qualquer outro insumo energético, além de garantir 
excelentes resultados de produção. Entretanto, feita esta opção, é 
imprescindível a estruturação de um marco regulatório estável do 
biocombustível na matriz energética brasileira, para garantir a sua 
composição e projetar o seu futuro. Nessa direção, a UNICA alinha-
se com a Rio+20, a conferência sobre desenvolvimento sustentável, 
economia verde e instituições, que se realizará em 2012 no Rio de 
Janeiro. Seu objetivo é analisar o que foi feito nos últimos vinte anos 
em relação à Agenda 21, à biodiversidade e ao clima. A indústria 
sucroenergética paulista está fazendo a sua parte.

Ao Brasil se oferece a oportunidade de assumir a liderança mundial no 
processo de invenção de uma civilização moderna de biomassa com 
os biocombustíveis como a bola da vez. Oxalá não desperdice essa 
esplêndida janela de oportunidade.

Ignacy Sachs, 20099

A evolução das possibilidades de transformação da cana-de-açúcar 
é extraordinária. Há quarenta anos fabricava-se açúcar, pinga e 
álcool, então o Proálcool deu vida ao etanol, em seguida vieram 
a bioeletricidade e os bioplásticos a partir de matéria residual do 
etanol e, em 2010, falamos em PBH, um plástico biodegradável, 
em etanol de segunda geração, em bio-hidrocarburantes derivados 

Th ere is no doubt that the photosynthetic effi  ciency 
of sugarcane is superior to that of any other energy 
input, and it ensures excellent production results. 
However, once the country has decided to go down 
this road, it is essential to construct a stable regulatory 
framework for biofuels within the Brazilian energy 
matrix, to ensure its renewable content  and plan for 
the future. In this sense, UNICA fully supports the 
Rio+20 conference on sustainable development, the 
green economy and institutions that is scheduled for 
Rio de Janeiro in 2012. Th e goal of the conference is 
to look at what has been done over the past 20 years in 
relation to Agenda 21, biodiversity and climate. Th e 
São Paulo sugar-ethanol industry is playing its part.

Brazil has the opportunity to assume global leadership 
in the process of creating a modern civilization based on 
biomass, where biofuels are the key factor. Let’s hope we 
don’t miss this splendid window of opportunity.

Ignacy Sachs, 20099

Th ere has been a quite extraordinary evolution in 
the concept of what can be produced from sugar-
cane. Forty years ago it was simply a source of sugar, 
rum and domestic cleaning alcohol. Th en Proálcool 
gave life to fuel ethanol. Th is was followed by 
bioelectricity and bioplastics made from the waste 
material left over from ethanol production. Best 
of all, in 2010 we could speak of PBH, which is 
a biodegradable plastic, and of second-generation 
ethanol, together with sugarcane-based bio-hydro-
carburants that can substitute fuels such as diesel 

Riqueza da agricultura paulista.
Agricultural wealth in São Paulo.
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do caldo de cana, que podem substituir combustíveis como o diesel 
e o querosene de aviação, e biogás. Esta é diversifi cação que está 
levando o setor às biorrefi narias do futuro. 

A segurança energética, preocupação que hoje permeia o mundo, 
não pode perder de vista as leis do mercado; cada vez é mais neces-
sária a criação de mecanismos que impeçam variações bruscas nos 
preços, mantendo o equilíbrio na produção e a qualidade de vida 
do planeta e de seus habitantes. É fundamental também que os 
países desenvolvidos eliminem as barreiras distorcidas de comércio, 
permitindo que, assim como ocorre com o petróleo, os combustí-
veis limpos e renováveis também circulem livremente pelo planeta, 
benefi ciando países produtores e consumidores.

O século XXI exige um mundo mais sustentável, cujos pilares se-
rão uma economia de baixo carbono e uma matriz energética mais 
limpa e renovável. 

É missão do setor sucroenergético brasileiro promover e consolidar 
sua transição para que, em uma indústria contemporânea, seja capaz 
de competir no Brasil e no mundo com sustentabilidade, nas áreas de 
etanol, açúcar e bioeletricidade. Os resultados de suas iniciativas são 
o melhor refl exo do sucesso e da qualidade desse trabalho.

and aviation kerosene, plus biogas. It is this kind 
of diversifi cation that is leading the sector towards 
the biorefi neries of the future.

Today, there is concern around the globe about en-
ergy security, but one must not lose sight of the laws 
of the market. It is increasingly necessary to create 
mechanisms to prevent abrupt price fl uctuations, 
while keeping a balance between production and 
quality of life for the planet and its inhabitants. It 
is also essential that developed countries eliminate 
trade-distorting barriers, allowing clean and renew-
able fuels to circulate freely around the world, as 
is the case with petroleum, for the benefi t of both 
producers and consumers.

Th e 21st Century requires a more sustainable world, 
built on a low-carbon economy with a cleaner and 
renewable energy matrix.

It is the mission of the Brazilian sugar-energy sector to 
promote and consolidate its transition into a modern 
industry that can compete sustainably in Brazil and 
around the world in the areas of ethanol, sugar and 
bioelectricity. Th e results of its initiatives are the best 
indication of the success and quality of this work.
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