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As preocupações com o uso intensivo de energias não
renováveis e seus impactos ambientais estão no foco das
discussões sobre ambiente e desenvolvimento nas
últimas décadas. Entre os fatores de motivação deste
movimento, destaca-se a emissão de gases de efeito
estufa como uma das questões mais presentes neste
contexto das mudanças globais do clima. No entanto, a
inserção
da
sustentabilidade
no
setor
dos
biocombustíveis vai certamente além da redução das
emissões de gases de efeito, pois se refere à premissa de
um enfoque integrado das várias dimensões do
desenvolvimento sustentável. O Brasil tem se destacado
pelos esforços em reduzir seus índices de emissão de
gases de efeito estufa, em função do elevado percentual
de participação de fontes renováveis de energia na
matriz energética brasileira, em especial, a hidrelétrica, e
mais recentemente o etanol produzido a partir da canade-açúcar. Ao mesmo tempo, o consumo de etanol
aumentou expressivamente nos últimos anos,
principalmente com a entrada dos carros flexfuel no
mercado em 2003. Esta crescente demanda pelo
biocombustível etanol tem impulsionado pesquisas
sobre diversos aspectos relacionados ao setor, tais como
mudanças no uso do solo, justiça ambiental, segurança
alimentar, qualidade ambiental, e a própria capacidade
suporte dos ecossistemas associados. Assim, a análise e
avaliação dos impactos socioambientais do uso do etanol
comparado a combustíveis fósseis não deve se restringir
aos benefícios trazidos pela menor emissão de gases de
efeito estufa, já que os principais impactos - positivos e
negativos - da produção etanol são de caráter complexo e
crônico. Desta forma, estudos alinhados à ideia da
avaliação de sustentabilidade vêm sendo desenvolvidos,
de forma a responder à necessidade de um olhar mais

sistêmico sobre as políticas e as respectivas ações
antrópicas. No Brasil o tema da sustentabilidade dos
biocombustíveis tem recebido apoio de agências de
fomento à pesquisa, como CNPQ, CAPES, e a FAPESP.
Pode ser citado o exemplo do Programa FAPESP de
Pesquisa em Bioenergia (BIOEN), lançado em 2008, que
objetiva estimular e articular atividades de pesquisa e
desenvolvimento utilizando laboratórios acadêmicos e
industriais para promover o avanço do conhecimento e
sua aplicação em áreas relacionadas à produção de
bioenergia no Brasil. Tomadores de decisão, sociedade e
instituições de planejamento e gestão têm demandado o
desenvolvimento de inovação tecnológica e em gestão
que respondam às especificidades do contexto
sucroalcooleiro na interface dos biocombustíveis e
sustentabilidade para a realidade brasileira. E é
exatamente aqui que esta edição da RBCiAmb – Revista
Brasileira de Ciências Ambientais pretende contribuir, ao
trazer um conjunto de artigos que abordam diferentes
aspectos relacionados à questão do etanol no Brasil. O
artigo "Ensaio sobre a evolução da postura ambiental do
setor sucroenergético" apresenta um panorama de como
governo, sociedade e empresas vêm se organizando para
responder às inquietações ambientais e sociais do setor,
os avanços nas últimas décadas e alguns desafios ainda
por serem tratados. O artigo "Pasivos ambientales en la
agroindustria de la caña de azúcar y el etanol en
Colombia" traz o contexto sócio ambiental do setor da
cana de açúcar na Colômbia, com especial atenção à
dívida ambiental na região do Vale del Cauca, e neste
sentido
abre
oportunidades
de
intercâmbio
internacional nesta temática. O artigo "Efeitos do etanol
para além da economia: um estudo de caso em
Piracicaba (SP-Brasil)" trata o tema de forma qualitativa

I

a partir do estudo de caso numa região no interior
paulista, apontando importantes mudanças no cotidiano
rural do município, e destaca um conjunto de
preocupações socioambientais a serem consideradas de
forma efetiva na gestão de regiões com monoculturas. O
artigo "Mecanização da colheita da cana-de-açúcar:
benefícios ambientais e impactos na estrutura do
emprego no campo faz um balanço de ganhos e perdas
em relação à questão do emprego por conta do amplo
processo de mecanização da colheita de cana de açúcar".
Importante notar que os impactos potenciais mapeados
estão atrelados a um contexto temporal recente do
Brasil, e que especial atenção ainda deve ser dada a
grupos de trabalhadores mais vulneráveis. Os artigos
"Avaliação do potencial de sustentabilidade hídrica da
cultura canavieira por meio de indicadores extraídos de
modelos espaciais" e "Aplicação de indicadores para a
avaliação do processo de expansão da cultura
canavieira" trazem resultados e discussões acerca de
ferramental para apoio em tomada de decisão em
regiões que têm enfrentado rápido processo de mudança
de uso do solo em áreas rurais. Traz um recorte
transversal a partir da questão hídrica. O artigo
"Carreadores da cultura da cana-de-açúcar: vantagens e
desvantagens do tratamento do subleito" traz
abordagem tecnológica com foco na gestão interna de
áreas de plantio de cana de açúcar. O artigo "A expansão
da área de cultivo da cana-de-açúcar na região sul do
estado de Goiás de 2001 a 2011" apresenta uma
discussão do processo de expansão da cana de açúcar no
Estado de Goiás e quais áreas estão tendo substituição de
cultura e os impactos potenciais associados. O artigo
"Análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental
das atuais formas de aproveitamento da vinhaça:
fertirrigação, concentração e biodigestão" apresenta uma
análise e discussão das vantagens e desvantagens de
cada tecnologia, comparando a partir dos aspectos
econômicos e ambientais associados. O artigo "Efeito da
vinhaça na membrana impermeabilizante usada nos
tanques de armazenamento" apresenta um exemplo da
necessidade permanente de pesquisa em inovação e
tecnologia. O artigo mostra estudos realizados para
avaliar o efeito da vinhaça em geomembranas de
polietileno de alta densidade, tendo-se em vista que é
lançada a temperaturas de 80-90˚C sobre a
geomembrana nos tanques de armazenamento.
Finalmente, o artigo "Análise crítica do Plano Decenal de
Expansão de Energia – PDEE 2021 - Questões
socioeconômicas e ambientais decorrentes das
estratégias brasileiras para o etanol combustível"
apresenta uma discussão em políticas públicas
relacionada a um importante instrumento de

planejamento que é o PDEE. Estes artigos demonstram a
diversidade e interdisciplinaridade do tema da
bioenergia, no contexto aplicado ao setor do etanol de
cana de açúcar, e que a busca de respostas e inovação no
setor passa por articulação e integração de atores
diversos da rede etanol. A estratégia deve, portanto,
priorizar incorporação nos sistemas de gestão pública e
empresarial dos princípios de sustentabilidade, tratando
esta rede de atores governamentais e não
governamentais como fórum permanente de reflexão
estratégica frente aos desafios do desenvolvimento
sustentável.
Boa Leitura,

Tadeu F. Malheiros
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