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Aumentando a eficiência energética na cadeia da cana 
(Resumo da palestra realizada em 27/4/16 no Sugar & Ethanol F.O. LICHTS)  

Jayme Buarque de Hollanda 

 

Agradeço o convite da F.O. Lichts para fazer essa apresentação. Para o INEE, trata-se de um 

dos mais importantes temas energéticos a serem tratados no Brasil, pois a cana é a segunda 

principal fonte de energia primária e sua cadeia de produção e transformações tem muitas 

oportunidades para aumentar a produtividade e eficiência energética. Além disso, trata-se da 

cadeia mais vantajosa do ponto de vista da sustentabilidade por ser renovável e fixar mais mão 

de obra que as demais fontes. 

Minha apresentação tratará desses temas, enfatizando, porém, o elo final da cadeia pouco 

discutido e que trata do uso otimizado do etanol. 

DE uma forma geral, as necessidades de energia da sociedade moderna se resumem a umas 

poucas formas: iluminação; calor ou frio; transporte e; movimento (lado direito do SLIDE 1). As 

fontes que suprem essas necessidades são, basicamente: 1) o sol, fonte “renovável” porque se 

recicla diariamente e 2) as fontes não renováveis ou fósseis como carvão, petróleo, gás 

natural, xisto e outros que são retirados da terra onde ficaram guardados por centenas de 

milhões de anos. A energia do sol é usada diretamente ou de forma indireta aproveitando o 

movimento de águas, a energia dos ventos e usando a biomassa fixada pelas plantas como 

combustível.  

A partir do século XIX, organizou-se o setor energético onde a energia de cada fonte era 

transformada em uma ou mais formas secundárias. Esses “vetores” de energia são formados, 

basicamente, pela energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos. Foram selecionados ao 

longo do século XX por serem fáceis de transportar, armazenar e de serem disponibilizadas de 

forma contínua e com qualidade exigidas pelas economias modernas. O SLIDE 2 ilustra a cadeia 

hidrelétrica iniciada em uma barragem onde os geradores produzem a energia elétrica, linhas 

de transmissão e redes de distribuição até o consumidor que atendem suas necessidades com 

aparelhos específicos. No percurso são empregadas diversas tecnologias. Em cada uma, devido 

a uma realidade física incontornável (2ª Lei da termodinâmica) uma parte da energia é 

“perdida” normalmente sob a forma de calor que é dissipado no meio ambiente. No slide essas 

perdas são indicadas por setas vermelhas que convergem para uma grande lata de lixo. 
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 O SLIDE 3 ilustra a complexidade da questão energética no Brasil, um dos poucos países do 

mundo onde são usadas praticamente todas as fontes fósseis e renováveis. Cada uma dessas 

fontes tem peculiaridades técnico-econômicas-ambientais que precisam ser acomodadas para 

garantir a continuidade e confiabilidade do fornecimento ao consumidor final.  

A complexidade ajuda a entender porque a entrada de novas fontes e/ou de vetores pode criar 

grandes problemas para o sistema já estabelecido, como para efeito de seu transporte. No 

caso do shale-gas, por exemplo, essa fonte recentemente desenvolvida nos EUA,aproveitou a 

extensa rede de tubos de gás existentes para seu transporte e distribuição e trouxe profundas 

transformações no mercado energético mundial.  

No Brasil passamos por uma experiência mais abrangente com a decisão de aumentar a 

participação da cana e introduzir um novo vetor – o etanol. O SLIDE 4 apresenta a situação. 

Atenção para aspectos discutidos mais adiante: 1) a dependência da cana ao diesel, usado na 

plantação, colheita e transporte da cana e; 2) a possibilidade de gerar energia elétrica e 

exportar para a rede.   

 

 

 

 

 

 

 

Qual a importância da cana?  A energia com origem no sol é fixada pela cana no açúcar (caldo), 

no bagaço e nas palhas em partes mais ou menos iguais. Uma tonelada de cana contém o 

equivalente a cerca de 1,2 barris de petróleo. Assim, grosseiramente a safra de 2016 vai ser 

equivalente a uma produção de cerca de 2 milhões de barris/dia de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

O SLIDE 7 apresenta de forma quantitativa a mesma informação do SLIDE 4, onde os fluxos de 

energia são apresentados por setas cujas larguras são proporcionais à quantidade de energia. 

Permite visualizar os fluxos de energia na cadeia da cana. Nosso objetivo será analisar formas 
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para reduzir as expressivas perdas observadas ao longo da cadeia transformando-as em 

energia útil que atenda o uso final.  

  

  

 

 

 

 

 

A possibilidade existe e depende menos de tecnologias novas ou não dominadas do que da 

redução de imperfeiçoes de mercado. Com efeito, parte da oferta de energia do setor de cana 

pode ser atendida aumentando a produtividade agrícola e reduzindo perdas no 

processamento. Isto não é possível na cadeia do petróleo e da gasolina, principal concorrente 

do etanol. A cadeia da cana, com perspectiva de custos decrescentes é a meu ver a melhor 

alternativa energética para o Brasil. Por ser renovável e substituir fontes fósseis, seu potencial 

econômico pode também ser alavancado por iniciativas como a taxação das emissões de 

carbono.  

É importante notar a conectividade das diversas tecnologias que processam a energia como se 

fosse um fluido. Ações tomadas próximas ao uso final da cadeia (à direita do gráfico) embora 

envolvendo volumes pequenos de energia, têm um efeito multiplicador que se propaga até a 

origem ampliando na prática os resultados. Dividimos a cadeia em dois setores: [A], onde as 

ações de eficientização são empreendidas pelo setor canavieiro a [B] em que diz respeito ao 

setor automobilístico e aos motoristas.  

As oportunidades para aumentar a produtividade em [A] são enormes e foram motivo de 

diversas apresentações no seminário. A palestra que me antecedeu, por exemplo, mostrou 

que o setor de cana poderia vender hoje cinco vezes mais energia elétrica para a rede pública 

que os atuais 20 TWh/ano e que as novas canas geneticamente selecionadas produzem duas 

vezes mais biomassa por hectare!  

A instituição que dirijo tem concentrado sua atenção na análise das ações em [B]. Em síntese, 

defendemos que é possível aumentar a eficiência no uso etanol pelo emprego de veículos com 

motores apropriados ao combustível renovável. A questão não é, necessariamente, 

tecnológica: estudos, confirmados com a construção de protótipos que usam tecnologias 

dominadas mostram que um carro a etanol pode apresentar uma quilometragem  equivalente 

à de um carro a gasolina.  

Porque o etanol é mal usado? Diversos fatores explicam, lembrando que o etanol nunca teve 

uma política consistente ao longo de quatro décadas. Períodos de euforia se alternaram com 

outros de descrédito. Conceitos errados sobre o etanol foram divulgados e aceitos, moldando 

A 
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atitudes dos consumidores, governantes e até de empresas que atuam na cadeia e que têm 

muito a perder. Assim, embora o etanol tenha se tornado uma commodity internacional (o 

Brasil produz apenas um quarto da produção mundial), muita gente acredita que o país corre 

risco de desabastecimento quando o preço internacional do açúcar aumenta.  

A questão mais problemática, a meu ver, é a afirmação que a capacidade energética do etanol 

usado num motor de combustão interna é de 70% da gasolina. Em síntese afirma que só vale a 

pena abastecer com etanol se este custar até 70% do preço da gasolina. O SLIDE 8 ilustra 

“dicas” da INTERNET. O SLIDE 9 mostra que isto também acontece nos EUA onde se encontra a 

segunda maior frota de carros flex depois da brasileira. 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, a paridade do flex depende do modelo, ano de fabricação, tipo de uso  e até da 

forma de direção. Medidas feitas por revistas especializadas mostram que a paridade com 

etanol, na prática supera os 70% . Uma  administradora de frotas que gerencia meio milhão de 

carros avalia que a paridade se aproxima dos 80% (SLIDE 10). Em suma,  

 

  

 

 

 

 

 

A explicação para a paridade 70 se baseia na diferença do “poder calorífico” dos dois 

combustíveis. O SLIDE 11 ilustra o conceito: quando ateado fogo a um litro de gasolina, a 

combustão produz 100 unidades de calor. A combustão do mesmo volume de etanol produz  

70 unidades.  

A explicação é incontestável, mas é aplicada de forma incorreta. Só faz sentido comparar 

combustíveis dessa forma para situações em que a combustão é feita ao ar livre (pressão 

atmosférica). Seria válida para comparar, por exemplo, os combustíveis usados em uma 
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máquina a vapor (SLIDE 12) em que a quantidade de vapor usado no acionamento é 

proporcional ao calor produzido.  

 

 

 

     

 

 

Nos motores a explosão, a combustão se faz dentro de um cilindro em elevada pressão (SLIDE 

13). A comparação dos combustíveis nesse caso deve considerar características como a 

“octanagem”, “razão estequiométrica”, “calor latente de evaporação” e outras  de descrição 

menos intuitiva que o “poder calorífico”. Nesses quesitos, porém, o etanol supera a gasolina, 

e, apesar do poder calorífico menor, se usado em motor adequado pode  atingir paridades de 

100%, com a vantagem do motor  ser  mais leve e potente (fornecer maior torque). 

 

 

 

 

 

 

Para tanto, características físicas do motor como a taxa de compressão, formato do cilindro e 

do pistão, localização das válvulas e da vela de ignição têm que ser projetados para tirarem 

proveito das excelentes propriedades do etanol. Isto ocorria na época do PROALCOOL quando, 

com a tecnologia da época, a paridade atingiu 85%. Na época, com motores carburados, o 

resultado foi obtido  basicamente aumentando a taxa de compressão. Os avanços tecnológicos 

desde então (controles eletrônicos, injeção direta e turbos com baixo custo) facilitam o melhor 

aproveitamento das propriedades do etanol. 

Motores flex são motores a gasolina que toleram o etanol a partir dos controles eletrônicos 

sem, contudo, aproveitar suas propriedades . 

Motores a etanol otimizados poderão, inclusive, vir a substituir aqueles acionados a óleo 

diesel, sobretudo pela questão das emissões. No que tange os transportes pesados, diversas 

experiências foram feitas no Brasil (SLIDE 14). Nenhuma passou do estágio experimental pelo 

descrédito no etanol e subsídio ao diesel. Note-se que o maior beneficiário da tecnologia seria 

a agroindústria canavieira, que ainda depende fortemente do combustível fóssil na plantação, 

colheita e transporte da cana crua ( SLIDE 15) e poderia substituí-lo pelo seu combustível pois, 
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na usina, o etanol ao custo de produção, sem impostos, custo de transporte, margem do 

posto, fica muito competitivo. 

 

 

 

 

 

 

Como evitar esse desperdício no uso do etanol?  

É preciso aumentar a consciência de que, como combustível, o etanol é superior à gasolina em 

termos econômicos e não apenas ambientais, hoje o principal foco da propaganda institucional 

da cana. Isto envolve um trabalho junto ao governo e à população de um modo geral, a 

começar por colocar em dúvida a Paridade 70 que foi absorvida como uma “verdade científica” 

intransponível . 

A agro-indústria da cana de açúcar seria a principal beneficiada com o aumento da eficiência 

no uso do etanol. Assoberbada por problemas internos tem tido uma atuação tímida. Poderia 

ter um papel mais proativo como fazem, por exemplo, as empresas envolvidas com o gás 

natural automotivo que promovem o desenvolvimento de veículos a gás cada vez melhores e 

mais eficientes. Para tanto poderia inclusive usar seu poder de compra para, por exemplo, 

substituir diesel por etanol.   

Embora a indústria automobilística globalizada reaja a este tipo de novidade muito específica 

do país, sempre se mostrou competente para responder ao mercado (SLIDE 16 – penetração 

de mercado entre 1977 e 2013) quando provocada. Vale que as sistemistas, empresas que 

projetam e especificam motores, estão engajadas no estudo e desenvolvimento de motores a 

etanol, certamente por vislumbrarem o mercado internacional e as dificuldades que os carros 

a diesel têm apresentado para conciliar a eficiência energética (vale dizer, a redução da 

emissão de CO2) com a emissão de poluentes locais. 

 

 

 

 

 

Finalmente, é muito importante que universidades e centros de pesquisa trabalhem na 

pesquisa sobre as formas ideais para usar o etanol de forma eficiente. No tempo do 

PROALCOOL houve um intenso trabalho nesse sentido. 
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Nossa instituição, dado seus objetivos vem trabalhando há quase três anos para promover o 

uso eficiente do etanol e, para tanto, criou o Projeto Etanol Eficiente. Dentre outras iniciativas 

tem realizado seminários para discutir os temas relacionados com os interessados. O próximo 

será realizado na fábrica da Bosch, em Campinas, nos próximos dias 20 e 21 de setembro . 

 

 

 

 

 

 

Para fechar, acho importante notar que embora o Brasil tenha a condição perfeita para 

avançar com os carros a etanol eficientes, pode perder a liderança para países da Europa onde 

o interesse pelo combustível é ligado à questão ambiental e vem aumentando sobretudo após 

a conferência do clima, COP21. O SLIDE 16 mostra,no mapa da França, a localização de postos 

onde carros flex podem ser abastecidos com etanol (E85). Como o grande incentivo ao uso do 

etanol nesses países é ambiental, muito brevemente o interesse pelo seu uso otimizado  vai 

aumentar.   

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado ! 
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