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Prró-Álcooll: O Brasi
B il em buscca dee um
m
com
mbusttível alterrnatiivo
Texto: Carrol Gouveiaa

Origem
m
O Program
ma Nacionall do Álcool ou Próálcool foi criado em 14
1 de novem
mbro de
1975 peloo decreto n°
n 76.593, com o
objetivo de
d estimulaar a produução do
álcool, viisando o atendimennto das
necessidaddes do mercado intterno e
externo e da políticaa de combbustíveis
automotivoos.
Foi um programa
p
d substituição em
de
larga escalla dos combbustíveis veeiculares
derivados de petróleo por álcool,, devido
a crise do petróleo
p
em
m 1973.
Assim um
ma importannte iniciativva para
substituir combustívveis fósseeis por um
combustíveel alternativvo e renovvável: o álccool
carburante.

Con
nselho Naccional do Álcool - CNAL
C
e a
Com
missão Exxecutiva Naacional do Álcool –
CE
ENAL
Fasse de Estaggnação – 19886 a 1995

Desenvoolvimentto do Próó-Álcool
No program
ma Brasileiiro do Álcoool, Pró-álcool,
destacam-sse cinco fases distintas:
Fase Iniciaal – 1975 a 1979
Nessa fasee, o esforçço principaal foi diriggido
sobretudo para a proodução de álcool aniidro
para a mistura
m
com
m gasolina.. A produução
alcooleira cresceu de 600 milhões de l//ano
(1975-76) para 3,4 biilhões de l/aano (1979-80).
Os primeirros carros movidos
m
excclusivamennte a
álcool surggiram em 19978.
Fase de Affirmação – 1980
1
a 19866
Para agilizzar o progrrama, o govverno resollveu
adotar meddidas para plena implementaçãoo do
Pró-Álcooll. São criaados organiismos comoo o

O cenário
c
inteernacional ddo mercado petrolíferoo
é alterado
a
a paartir de 19886. Os preço
os do barrill
de óleo bruto caíram
c
de uum patamarr de US$ 300
a 40
4 para um nível
n
de US
S$ 12 a 20. A oferta dee
álcool não pôde acomppanhar o crescimento
c
o
desscompassaddo da demannda, com ass vendas dee
carrro a álcoool. Os baixxos preços pagos aoss
pro
odutores de álcool a paartir da abrrupta quedaa
doss preços internacionais do petróleoo
imp
pediram a elevação
e
daa produção interna doo
pro
oduto. Por outro
o
lado, a demanda pelo
p etanol,,
porr parte dos consumidoores, contin
nuou sendoo
estiimulada poor meio da manutençãão de preçoo
relaativamente atrativo aao da gaso
olina e daa
maanutenção de
d menores impostos nos veículoss
a álcool com
mparados aaos à gaso
olina. Essaa
com
mbinação de
d desestím
mulo à prrodução dee
álcool e de estímulo
e
à sua demaanda, peloss
fato
mercadoo
ores
de
e
intervenção
i
o
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governamental assinalados, gerou a crise de
abastecimento da entressafra 1989-90. Vale
ressaltar que, no período anterior à crise de
abastecimento houve desestímulo tanto à
produção de álcool, conforme citado, quanto à
produção e exportação de açúcar, que àquela
época tinham seus preços fixados pelo governo.
Apesar de seu caráter efêmero, a crise de
abastecimento de álcool do fim dos anos 1980
afetou a credibilidade do Pró-Álcool, que,
juntamente com a redução de estímulos ao seu
uso, provocou, nos anos seguintes, um
significativo decréscimo da demanda e,
consequentemente, das vendas de automóveis
movidos
por
esse
combustível.
A crise de abastecimento de álcool somente foi
superada com a introdução no mercado do que
se convencionou chamar de mistura MEG, que
substituía, com igual desempenho, o álcool
hidratado. Essa mistura (60% de etanol
hidratado, 34% de metanol e 6% de gasolina)
obrigaria o país a realizar importações de etanol
e metanol (que no período entre 1989-95
superou a 1 bilhão de litros) para garantir o
abastecimento do mercado ao longo da década
de 1990. A mistura atendeu as necessidades do
mercado e não foram constatados problemas
sérios de contaminação e de saúde pública.
Fase de Redefinição – 1995 a 2000
Os mercados de álcool combustível, tanto
anidro
quanto
hidratado,
encontram-se
liberados em todas as suas fases de produção,
distribuição e revenda sendo os seus preços
determinados pelas condições de oferta e
procura. Se questionou como o Brasil, sem a
presença da gestão governamental no setor,
encontrará mecanismos de regulação para os
seus produtos (altamente competitivos): açúcar
para o mercado interno, açúcar para o mercado
externo, etanol para o mercado interno e etanol
para o mercado externo Para a implementação
do Pró-Álcool, foi estabelecido, em um
primeiro instante, um processo de transferência
de recursos arrecadados a partir de parcelas dos
preços da gasolina, diesel e lubrificantes para
compensar os custos de produção do álcool, de
modo a viabilizá-lo como combustível. Assim,
foi estabelecida uma relação de paridade de

preços entre o álcool e o açúcar para o produtor
e incentivos de financiamento para a fase
agrícola e industrial de produção do
combustível. Para estimular o uso do
combustível renovável adotou-se a partir de
1979 políticas de preços relativos entre o álcool
hidratado combustível e a gasolina nos postos
de revenda.
Fase Atual
Trinta anos depois do início do Pró-Álcool, o
Brasil vive agora uma nova expansão dos
canaviais com o objetivo de oferecer, em
grande escala, o combustível alternativo. O
plantio avança além das áreas tradicionais, do
interior paulista e do Nordeste, e espalha-se
pelos cerrados.
A corrida para ampliar unidades e construir
novas usinas é movida por decisões da
iniciativa privada, e não do governo como
ocorria na década de 70.
A tecnologia dos motores flex fuel veio dar
novo fôlego ao consumo interno de álcool. O
carro que pode ser movido a gasolina, álcool
ou uma mistura dos dois combustíveis foi
introduzido no País em março de 2003 e
conquistou rapidamente o consumidor. Hoje a
opção já é oferecida para quase todos os
modelos das indústrias e, os automóveis
bicombustíveis ultrapassaram pela primeira vez
os movidos a gasolina na corrida do mercado
interno.
Perspectivas para o Pró-Álcool
O governo brasileiro tem mostrado interesse
em manter e reativar o Pró-Álcool, dado que o
álcool combustível exerce um importante papel
na
estratégia
energética
para
um
desenvolvimento sustentado.
As perspectivas de elevação do consumo do
álcool se somam a um momento favorável para
o aumento das exportações do açúcar, e o
resultado é o início de uma onda de
crescimento sem precedentes para o setor
sucroalcooleiro.
Cerca de 40 novas usinas estão em projeto ou
em fase de implantação. O estudo mostra que o
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setor deve atender 17 bilhões de litros de álccool
e 26 milhõões de tonelaadas de açúcar.

Usinas desaativadas EEL
Foto Acervvo Memória EE
EL

con
nsistentes com
c
as equuipes já ex
xistentes. A
pró
ópria Direçção enfatizza que “nãão se estáá
red
duzindo a solução doos problem
mas a meraa
queestão de orgganização esstrutural”.
Em
m 1978 foii criado ddentro do projeto dee
hid
drólise, um grupo
g
de trabalho paraa estudar oss
passsos neceessários á transferêência dass
exp
periências de
d laboratórrio para esscala-piloto..
Deste grupo de trabalhho participaaram Júlioo
Silv
va Araújo Netto, Gerrson Ferreiira Pinto e
Ivaan Bessa daa Rocha, quue apresentaram comoo
con
nclusão o projeto báásico e con
nceitual daa
plaanta-piloto de
d Lorena.
As instalaçõees-piloto fooram conceebidas paraa
pro
ocessar diariamente três toneladas dee
maadeira, que corresponde
c
e á produçãão de 500 a
600
0 litros de álcool.
á

Anteced
dentes

Lo
orena Trrabalha para viiabilizarr
prrojetos do
d INT/F
FTI

A Fundaçãão de Tecnnologia Inddustrial passsou
por mudannças que se
s destinavaam a “uniir a
tradição do
d INT a uma estrrutura ágiil e
moderna onde
o
seu pappel fundameental era geerar
tecnologia”, como affirmava o documentoo da
Direção-Geral,
inntitulado
Modificaçções
Estruturaiss na FTI.
Procedeu-sse paralelam
mente ao leevantamentoo da
situação das
d
duas instituições
i
em recurrsos
humanos, equipam
mentos, innstalações, e
mente em produção e capacitaação
principalm
técnico cieentífica. Valle observar que a mudaança
fundamenttal, base dass outras, é a redefiniçãoo do
papel do IN
NT/FTI e taambém de seeus objetivoos.
Para a Direção-Geraal, o papel do INT//FTI
devia ser o de umaa fábrica de tecnoloogia;
“instituiçãoo voltada para a criação de
tecnologia,, através de um
m sistemáático
encadeameento de atividades
a
de pesquuisa,
desenvolviimento expperimental engenhariaa e
comercialização”.A médio
m
prazzo, INT e FTI
atuaram
na
gerração
de
tecnoloogia,
desenvolveendo projettos em fonttes alternatiivas
de energia, químicca, materiiais e metal
m
mecânica e prevençãoo da poluiçãão industriall.
Os levanntamentos feitos soobre INT//FTI
indicaram a necessiidade de mudanças, na
T/FTI e na
superação do binômio INT
identificação de linhhas de açãão e pesquuisa

Instalações quue compreeendem unidade-pilotoo
parra a produçção de álcoool de mandioca, com
m
cap
pacidade paara 5mil littros/dia; área agrícolaa
parra experim
mentos envoolvendo ass matérias-prim
mas para a produção dde etanol; o Centro dee
nió
óbio e outrros metais refratários,, ainda em
m
con
nstrução, allém de labooratórios de pesquisa,,
form
mavam
o
D
Departamen
nto
dee
Desenvolvimeento Experrimental (DDE)
(
doo
T/FTI, com
m sede em L
Lorena, São Paulo, quee
INT
ain
nda dava suporte aoo funcionaamento daa
Facculdade de Engenhariaa Química de Lorenaa
(FA
AENQUIL).
Departam
O
mento
dee
Desen
nvolvimentoo
perimental tinha por ffinalidade desenvolver
d
r
Exp
pro
ojetos e interagir com os demaiss
Dep
partamentos que com
mpõem o IN
NT/FTI noo
sen
ntindo de verificaçção experiimental e
otim
mização de resulttados obttidos em
m
lab
boratórios.
Surrge o compplexo industtrial de Lorrena, comoo
tam
mbém é chamado
c
o Departaamento dee
Desenvolvimeento experim
mental, qu
ue consistiaa
num
ma unidadee piloto paraa a produçãão de cincoo
mill litros/dia de
d álcool dee mandioca.
Parra a produução de álccool destass matérias-prim
mas, difere o início doo processo, já que suaa
ultiima etapa, a destilaçãão, é igual para todass
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Construção da
d Usina Piloto// FAENQUIL
Fonte: Acervoo-Memória/EEL

elas, podenndo-se porttanto aprovveitar a colluna
de destilação já exiistente na unidade-pilloto
para produução de álcool de manndioca tambbém
para as outtras matériaas-primas.
De Lorenaa deveria paartir o apoioo a tudo o que
exigisse experimenta
e
ação nos mais
m
variaados
projetos doo INT/FTI. O álcool de
d mandiocca é
um bom exxemplo dass diversas facetas
fa
cobeertas
pelo Deppartamento de Deesenvolvimeento
Experimenntal.
A própriaa usina-piloto foi projetada por
técnicos do
d INT/FTII, e algum
mas das parrtes,
referentes a tubulaçções e tanncagem, forram
também coonstruídas em Lorenaa. A usina foi
inauguradaa em março de 1979. E operaram não
só para aprimoramentto do próprrio processoo de
obtenção do álcooll, como também para
p
mento do prrojeto de enngenharia.
aperfeiçoam
Ainda no que toca ao desenvvolvimento de
tecnologiass pertinentees á produçãão do álcoool, o
tratamentoo e aprovveitamento de vinhhoto
contava coom a colabooração da unnidade Loreena.
Vinhoto é o resíduo pastoso
p
e malcheiroso
m
que

sob
bra após a destilação
d
ffracionada do
d caldo dee
can
na-de-açúcaar fermentaddo, para a obtenção
o
doo
etan
nol.
A partir
p
de enttão, diversoos projetos do
d INT/FTII
con
ntam com a complemeentação de Lorena em
m
suaas fases experimenta
e
ais, a maiioria deless
relaacionada á produção
p
doo etanol.
Fon
ntes Consu
ultadas:
- Do
ocumentos IN
NT
- Teecnologia Jornnal (Ano I nº 7 Junho 1980)
- Teecnologia Jornnal (Ano I nº 8 Julho 1980
0)
- Seem Nome (Anno I n3 Fevereiro de 1980)
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