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RESUMO

O objetivo deste trabalho é investigar acerca da existência ou inexistência do dumping ambiental na
produção de etanol combustível no Brasil, bem como, identificar as razões pelas quais a figura do
dumping ecológico é perniciosa aos princípios elencados na ordem econômica constitucional, em
especial, o princípio da livre concorrência. No século XXI as temáticas ambientais ganharam força e
importância, nestes termos, o que era visto como mera falácia recebeu a preocupação de governantes
de vários países, afinal, a proteção ambiental mostra-se como o único meio de propiciar a manutenção
da vida humana no planeta. Com efeito, é indispensável frear os efeitos drásticos das mudanças
climáticas, além de pensar em soluções rápidas e eficientes. Sem dúvida, as exigências contemporâneas
que implicaram na transição para uma nova economia, trazem consigo o dever da busca empresarial
pela sustentabilidade, e esse comportamento não pode ser passivo, do contrário, é imperioso um
trabalho árduo e incessante dos agentes econômicos, mesmo que inicialmente os custos sejam
elevados, este passo garantirá uma produção responsável, transparente e livre de acusações de
degradação ambiental. Tem-se ainda por finalidade, estudar a importância do setor não apenas como
fonte de crescimento econômico, mas principalmente, a sua contribuição para o desenvolvimento
nacional, sem esquecer que este está consagrado na Constituição Federal de 1988 como um dos
objetivos da República Federativa do Brasil. De fato, as críticas mais corriqueiras sobre a produção
dos biocombustíveis, afirmam que o interesse dos países em produzi-los em larga escala, terminará por
gerar um empobrecimento do solo e um relevante aumento no preço dos alimentos. Contudo, o etanol
produzido no Brasil é singular, na medida em que é produzido a partir da cana-de-açúcar, produto que
não é destinado à alimentação humana ou animal, sem contar que para a recuperação do solo basta à
rotação do plantio com outras culturas. Espera-se que as certificações ambientais sejam úteis para
comprovar a qualidade do etanol para fins de exportação e refutar críticas sem fundamento. Enfim,
neste estudo serão analisadas ainda as soluções para que as usinas desenvolvam uma atividade
econômica sem agredir ao meio ambiente e em obediência ao ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVES: Dumping ambiental; meio ambiente; livre concorrência, etanol.



ABSTRACT

The goal of this study is to investigate about the existence or absence of environmental dumping in the
production of fuel ethanol in Brazil, as well as identifying the reasons why the figure of ecological
dumping is pernicious to the principles enumerated in constitutional economic order, in particular the
principle of free competition. In the twenty-first century environmental issues gained momentum and
importance in these terms, which was seen as a mere fallacy given the concern of governments of
various countries, after all, environmental protection shows up as the only means of bringing about the
maintenance of life at planet. Indeed, it is essential to halt the drastic effects of climate change, and think
fast and efficient solutions. Undoubtedly, the contemporary requirements that resulted in the transition to
a new economy brings with it the duty of enterprise search for sustainability, and this behavior can not
be passive, otherwise it is imperative to work hard and incessant economic agents, even if initially costs
are high, this step will ensure a production accountable, transparent and free from accusations of
environmental degradation. It is also intended to study the importance of the sector not only as a source
of economic growth, but mainly, its contribution to national development, without forgetting that this is
devoted in the Constitution of 1988 as one of the objectives of the Federative Republic of Brazil. In
fact, the criticism most common perceptions about the production of biofuels, said the interests of the
countries producing them in large scale, will eventually generate a exhaustion of soil and a significant
increase in food prices. However, the ethanol produced in Brazil is unique in that it is produced from
cane sugar, a product is not intended for human or animal, not to mention that the recovery of land just
to the rotation with the planting other cultures. It is expected that environmental certifications are useful
to demonstrate the quality of ethanol for export and to refute unfounded criticism. Finally, this study will
be analyzed further solutions for the plants to develop an economic activity without damaging the
environment and in compliance with Brazilian law.

KEYWORDS: environmental dumping, environmental, free competition, ethanol.

RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail est de faire une enquête sur l’existence ou non de dumping environnemental dans
la production d’éthanol combustible au Brésil, ainsi que, identifier les raisons pour lesquelles le dumping



écologique est pernicieux aux principes énoncés dans l’ordre économique constitutionnel, en particulier,
au principe de libre concurrence. Au XXIème siècle les thématiques environnementales ont pris de
l’importance, étant source de préoccupation pour les gouvernants de divers pays, dans la mesure où la
protection de l’environnement s’avère le seul moyen de favoriser la manutention de la vie humaine dans
la planète. Par conséquent, il est indispensable de freiner les effets drastiques des changements
climatiques, ainsi que de réfléchir à des solutions rapides et efficientes. Sans doute, les exigences
contemporaines qui ont entraîné la transition vers une nouvelle économie, suscitent le devoir de
développement durable de la part des entreprises. Tel comportement ne peut pas être passif, au
contraire, un travail laborieux et incessant des agents économiques est impératif, bien qu’initialement les
coûts soient élevés, ceci étant le seul moyen de garantir une production responsable, transparente et
libre de l’accusation d’agression environnementale. Ce travail vise encore à étudier l’importance du
secteur non seulement en tant que source de croissance économique, mais surtout, sa contribution pour
le développement national, ceci étant d’ailleurs un des objectifs de la République Fédérative  du Brésil,
selon la Constitution Fédérale de 1988. En effet, les critiques les plus courantes à propos de la
production de biocombustibles affirment que leur production à grande échelle entraînerait
l’appauvrissement du sol et une hausse du prix des aliments. Néanmoins, l’éthanol produit au Brésil est
singulier car, extrait de la canne à sucre, la récupération du sol est possible simplement avec la rotation
des cultures. En ce sens, on espère que les certifications environnementales soient utiles pour prouver la
qualité de l’éthanol à des fins d’exportation et pour refuser les critiques sans fondement. Finalement,
dans cette étude seront analysées les solutions pour que les activités économiques du secteur
sucro-alcoolier soient réalisées sans agresser l’environnement et dans le respect de l’ordre juridique
brésilien.

Mots clés: Dumping environnemental; environnement; libre concurrence, éthanol. 



“O que eu faço, é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor.” Madre

Teresa de Calcutá

"Seja a mudança que você quer ver no mundo."

Dalai Lama
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1. INTRODUÇÃO

No século XXI formou-se uma consciência ambiental global, portanto a humanidade percebeu

que deveria concentrar esforços na proteção ao meio ambiente sob pena da agressão contínua à

natureza causar a completa devastação de vários patrimônios ecológicos, resultando em uma pior

qualidade de vida para as futuras gerações. Em verdade, fez-se inevitável discutir formas eficazes para

frear os efeitos nocivos da poluição, logo, a utilização de combustíveis alternativos em substituição aos

combustíveis fósseis é uma das medidas favoráveis na busca por um desenvolvimento sustentável. 

O complexo sucroalcooleiro brasileiro é líder mundial na produção do etanol combustível

derivado da cana-de-açúcar, combustível alternativo que pode ser utilizado em substituição aos

combustíveis produzidos a partir do petróleo e traz inúmeras vantagens ao meio ambiente na medida em

que elimina menos gases responsáveis pelo efeito estufa durante a sua utilização. Apesar do Brasil

consagrar-se nos dias de hoje como líder mundial na produção deste biocombustível, algumas

controvérsias e impasses levantados pela comunidade internacional precisam ser superados. 

O objetivo desta dissertação é investigar sobre a existência ou não do dumping ambiental no

setor sucroalcooleiro, e uma vez existindo essa prática nociva ao meio ambiente, quais seriam os

empecilhos para a observância do princípio da livre concorrência como norma prevista na ordem

constitucional econômica brasileira. Neste trabalho também se discute o direito ao meio ambiente

equilibrado como direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, bem como o abuso

do poder econômico que vise à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros,

conforme determina o art. 173, §4°, da Constituição Federal. Enumeram-se, inclusive, as normas

constitucionais e infraconstitucionais que tutelam o meio ambiente e impõem punições aos infratores. 

Por oportuno, uma vez que forem examinados os requisitos que configuram o dumping

ambiental, pergunta-se: o que existe por trás da acusação de ecodumping? De fato, estão os países



europeus e os Estados Unidos preocupados com o meio ambiente, ou tão somente, buscam barreiras

tarifárias e barreiras não tarifárias para impedirem a comercialização dos produtos feitos em países em

desenvolvimento? Além disso, uma vez existindo o ecodumping, quais seriam os prejuízos para o

mercado e os entraves à realização da livre concorrência conforme estabelece a Lei Maior?

O trabalho envolve diversos ramos do direito, tais como direito constitucional, direito

econômico, direito ambiental e direito internacional, e ainda que se refira a um trabalho jurídico, faz-se

imprescindível recorrer a elementos de outras ciências, principalmente da economia, para que seja

possível alcançar os objetivos pretendidos com este estudo.

Por conseguinte, a principal importância do estudo é estabelecer os limites legais para que a

prática da atividade econômica desenvolvida no setor sucroalcooleiro não viole as normas

constitucionais da ordem econômica, permitindo averiguar se a produção do etanol derivado da

cana-de-açúcar observa os princípios da livre concorrência e a da proteção ao meio ambiente,

destarte, em caso afirmativo não existem riscos para a ocorrência de dumping ecológico. 

 No capítulo “Constituição Federal, livre concorrência e etanol brasileiro”, são examinadas as

formas de intervenção do Estado na ordem econômica e os seus princípios, em especial, os princípios

da livre iniciativa e da livre concorrência no contexto da Constituição Federal. Uma vez esclarecidos

esses temas são traçadas explicações que versam sobre as consequências do abuso do poder

econômico para o mercado interno, prejudicando, principalmente, o consumidor. A seguir, dentro desta

perspectiva, inicia-se uma análise das fases da regulação e da desregulamentação do setor

sucroalcooleiro, e os motivos pelos quais o etanol proveniente da cana-de-açúcar se mantém como o

mais competitivo do mundo.    

No capítulo “Sustentabilidade, A Indústria Sucroalcooleira e Questões energéticas”, são

avaliados temas relacionados com o “Direito da Energia” e o Direito Ambiental, como os benefícios da

utilização do etanol derivado da cana-de-açúcar para a qualidade do ar e a diminuição da emissão de

gases causadores do efeito estufa, as mudanças climáticas e a importância das certificações ambientais

para os empresários da agroindústria canavieira, para evitar no comércio internacional que o etanol

derivado da cana-de-açúcar seja submetido a barreiras tarifárias e não tarifárias que tragam prejuízos a

sua consolidação como uma commodity.  A partir da constatação do Conselho de Qualidade do Ar da

Califórnia – CARB promove-se uma análise da importância do etanol produzido pelos brasileiros como



um biocombustível adequado às expectativas dos países comprometidos em combater o aquecimento

global e usar fontes de energia alternativas que causem um menor impacto ambiental possível. Por seu

turno, mostram-se as conclusões do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC e a

importância da utilização do biocombustível para conter ou amenizar os efeitos das emissões de gases

causadores do efeito estufa na atmosfera. 

O terceiro capítulo, “O Etanol Brasileiro e o Comércio Internacional”, destina-se a debater as

críticas internacionais sobre a produção do etanol derivado da cana-de-açúcar, a seguir, busca-se

estabelecer as razões pelas quais a indústria sucroalcooleira não pode ser apontada como responsável

pela deflagração de uma crise alimentar, para isto coloca-se à disposição do leitor a posição da

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO sobre os biocombustíveis

brasileiros. Posteriormente, é realizado um estudo sobre as perspectivas do etanol da cana-de-açúcar

para o comércio internacional, os desafios para a internacionalização do etanol e o papel da

cooperação internacional na promoção dos biocombustíveis pelo mundo.   

Por fim, no último capítulo, “O Dumping Ambiental na produção do etanol combustível”,

faz-se um estudo detalhado do conceito do dumping ambiental ou ecodumping, mostrando os efeitos

diretos desta prática abusiva para o comércio nacional e os prejuízos à livre concorrência. São

ressaltados os dispositivos constitucionais e as legislações ambientais aplicáveis ao setor

sucroalcooleiro, e ainda às implicações da sua não observância. Acrescente-se a isto, a diferença entre

as figuras do ecodumping, do dumping social e do dumping comercial, apontando as peculiaridades

que compõem cada um dos institutos. Destaca-se o papel da área de reserva legal estabelecida no

Código Florestal, o dever do empresário em mantê-la sem culturas permanentes, em prol da

preservação da biodiversidade e da proteção da fauna e flora nativas. 

Ainda no último capítulo, apontam-se as jurisprudências dos Tribunais Superiores sobre o dano

ambiental causado durante as queimadas nos canaviais, e demais matérias que envolvam o setor

sucroalcooleiro, como a ausência ou não de prejuízo à indústria canavieira, quando o Instituto do

Açúcar e do Álcool – IAA, na década de 80, impôs aos agentes econômicos seguir preços abaixo dos

estipulados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Neste capítulo são discutidas as tecnologias

disponíveis para serem aplicadas durante o processo produtivo de etanol, quais as suas vantagens para



a competitividade e o meio ambiente para, a partir deste ponto, enfrentar-se a possibilidade ou não da

prática do ecodumping no setor sucroalcooleiro e seu prejuízo para a livre concorrência. 

Com efeito, essa dissertação tem por finalidade investigar a existência do dumping ecológico

na produção do etanol derivado da cana-de-açúcar, e quais as implicações negativas para a

observância do princípio da livre concorrência conforme estabelece a Constituição Federal, ao passo

que também permite uma reflexão sobre as medidas protecionistas e subsídios utilizadas pelos países

desenvolvidos em face dos países ainda em desenvolvimento para impedir que os primeiros consigam

comercializar seus bens com eficiência no mercado internacional.  

2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LIVRE CONCORRÊNCIA E ETANOL BRASILEIRO  

As atividades econômicas desenvolvidas no país devem observar os princípios elencados na

Constituição Federal, em especial, o da livre concorrência, do contrário, o domínio do mercado por

apenas uma empresa inviabilizaria a competição entre os agentes econômicos, trazendo prejuízos

principalmente aos consumidores que não teriam opções no mercado. 

O princípio da livre concorrência deve ser contemplado no ordenamento jurídico como um dos

instrumentos disponibilizados pelo legislador constitucional, capaz de trazer a todos uma existência

digna, na medida em que possibilita uma melhor distribuição de renda, impedindo que a maior parcela

das riquezas esteja concentrada nas mãos de poucos privilegiados.



Na produção de etanol combustível os empresários, da mesma forma que desenvolvem

qualquer outra atividade econômica, não podem se afastar do princípio da livre concorrência e da

proteção do meio ambiente. Por outro lado, as intervenções do Estado na economia nunca devem

tolher completamente a livre iniciativa, vez que esta, no sistema capitalista, é imprescindível para o

destaque dos melhores serviços e a colocação de bens de qualidade à disposição dos consumidores. 

2.1. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA

A intervenção do Estado na ordem econômica como agente normativo e regulador, precisa ser

compreendida como indispensável para garantir o desenvolvimento da democracia nos termos da

Constituição Federal de 1988, afinal, não se pode ter liberdade e igualdade quando a iniciativa privada

distancia os indivíduos economicamente, o que impede a concretização da justiça social. 

No Brasil até os primeiros 25 anos do século XIX a posição liberal do Estado ainda era uma

realidade, então, o Estado brasileiro não atuava no sentido de intervir nas atividades econômicas. Para

o liberalismo a atuação do Estado na regulamentação das atividades econômicas significava a garantia

da propriedade privada e da livre iniciativa. Embora a intervenção do Estado no domínio econômico

seja uma exceção na atualidade, sustentar a excepcionalidade da intervenção estatal na presente época,

apenas significa que haverá alguma intervenção de menor ou maior grau. 

Contudo, com o passar das décadas ficou evidente que esperar por condições ideais de

mercado para que haja a atuação da “mão invisível” organizando a economia e auto-regulando o

mercado, como teorizou Adam Smith, é uma utopia dentro do modelo capitalista, já que é possível ao

detentor dos meios de produção encontrar fórmulas para burlar a livre concorrência e ainda cometer

abusos frente ao poder econômico.

Em sentido contrário, algumas escolas econômicas sugerem que os mecanismos de mercados

seriam suficientes para produzir a realização do fim do interesse público, mesmo que cada agente

buscasse individualmente apenas a satisfação das suas pretensões, o resultado final seria o

bem-comum. Para essas escolas a atuação do Estado deve ser mínima, sob pena de gerar entraves ao



livre funcionamento do mercado. Para tanto, essas formulações devem ser analisadas somente no plano

teórico, pois nunca foram verificadas concretamente em qualquer país . 

No capitalismo moderno a economia precisar ser tutelada e organizada pelo Estado, do

contrário, os grupos sociais, como trabalhadores, usuários e consumidores, seriam facilmente

explorados .

Por conseguinte, a Constituição Federal surge como uma “antítese do neoliberalismo”, por não

acreditar que as leis do mercado serão suficientes para organizar a ordem econômica e social do país.

É por isso que a Constituição determina objetivos para o Estado, tendo o Estado brasileiro o

compromisso formal de concretizar os valores enunciados na Lei Maior .

A ordem econômica é um conjunto de normas jurídicas pelas quais o Estado pretende

organizar as atividades econômicas. Portanto, para que as atividades econômicas realizem-se nos

moldes constitucionais, existem determinados princípios que servem de vetores para o Estado e os

particulares que atuam no mercado. Ademais, o mercado não é uma instituição natural, que funciona

com perfeição mesmo com a ausência de regramentos, tal concepção desvirtua a sua real configuração,

visto que o mercado é uma instituição jurídica, dependente de um conjunto de normas postas pelo

Direito para discipliná-lo. Ora, são exatamente essas normas de direito que garantirão segurança

jurídica e previsibilidade econômica, condições que permitem a própria existência do mercado .  

A Constituição de 1988 determina que a intervenção do Estado na ordem econômica se dará

apenas de forma subsidiária, nesses termos, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado

acontecerá em regime excepcional, ou seja, apenas quando for necessária aos imperativos da

segurança nacional ou existir relevante interesse coletivo (art. 173, CF) . Não obstante, ressalva-se

dessa regra, os monopólios estatais discriminados na Constituição como petróleo, gás, minério e

minerais nucleares, nos termos do art. 177 também da Lei Maior . Posto isto, conclui-se que a regra

geral é a da livre iniciativa, devendo o Estado intervir quando for necessário e com o fim de evitar

abusos do poder econômico.  

No que tange ao exercício dos serviços públicos (atividades que cabem a princípio ao Estado),

os particulares apenas em regime de excepcionalidade, quando o Estado os autoriza, podem

executá-los, mas com os particulares não fica a titularidade dos serviços (art. 175 e art. 21, XI e XII).

Existem outras atividades em que o Estado não desenvolve com exclusividade, tais como, educação,



saúde, previdência social, assistência social, logo, nada impede que estas sejam também

desempenhadas por particulares .

A palavra “intervenção” remete o leitor, em princípio, à idéia de “invasão”, “intromissão”, mas

não deve ser essa a noção a ser considerada como ponto de partida quando o assunto é a intervenção

do Estado na economia.

 A postura ativa do Estado no sentido de intervir formalmente na economia, deve estar

relacionada com a concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estes

que estão enumerados no art. 3° da CF, como sendo: I) construir uma sociedade livre, justa e solidária,

II) garantir o desenvolvimento nacional, III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as

desigualdades sociais e regionais, IV) promover a dignidade de todos, sem preconceito de origem,

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

O termo intervenção no domínio econômico algumas vezes é utilizado em sentido amplo, aqui

não há qualquer diferenciação entre as formas de atuação do Estado na economia. Verifica-se,

contudo, ser possível estabelecer outra conceituação entre as formas de atuação do Estado, e indicar

duas diferentes modalidades: a participação e a intervenção. Na participação o Estado atua como

administrador de atividades econômicas, baseado nos arts. 173 a 177 da Constituição Federal,

enquanto, a intervenção é compreendida em sentido estrito, com base no art. 174, nesta o Estado atua

como agente normativo e regulador da atividade econômica, incluídas aqui, as funções de fiscalização

(Estado regulador), incentivo (Estado promotor) e planejamento (Estado planejador) . 

Verifica-se com a leitura do art. 174 da Constituição Federal ser tarefa do Estado como agente

normativo e regulador da atividade econômica, exercer, de acordo com os ditames legais, as funções

de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este indicativo para o setor privado e determinante

para o setor público.

Atesta-se que planejamento é um processo técnico que estabelece objetivos prévios para

mudar ou transformar a realidade que ganha efetividade por meio de planos, por isso, o planejamento

econômico apresenta-se como um instrumento de racionalização da intervenção do Estado no Domínio

Econômico.   No que tange ao incentivo, suas formas são o cooperativismo e o associativismo, a

exemplo dos artigos 174, §§ 3° e 4° e art. 179. Por último, na fiscalização o Estado possui poder de

regulamentação, sendo legítima a aplicação de penalidades . 



Ademais, atuar como agente normativo é trazer para a esfera da ordem econômica as normas

jurídicas com o fim de regulá-la. Quando o Estado fiscaliza evita que certos particulares, detentores de

maior poder econômico, ajam no mercado de maneira abusiva e em prejuízo de terceiros; na atividade

de planejamento cabe ao Estado definir metas a serem cumpridas e, por fim, quando incentiva cria

condições favoráveis para que os particulares atuem no mercado econômico. 

A atuação do Estado como agente regulador não descaracteriza a sua qualidade interventiva do

Estado, pois esta atuação continuará a acontecer por meio da disposição de normas que, como

finalidade principal, busca gerir a atividade dos particulares para que não atuem de forma abusiva.

“Desse modo, podemos caracterizar a função do Estado-Regulador como intervenção direta no

domínio econômico” .  

Enfim, a intervenção do Estado nas atividades econômicas não pode ser vista como uma

invasão na esfera individual, pensamento este presente naqueles que não enxergam às desvantagens e

os abusos que são gerados dentro de um regime puramente liberal, ao contrário, a intervenção do

Estado na ordem econômica deve permitir o desenvolvimento nacional e a concretização da justiça

social. Ademais, a intervenção do Estado deve ser interpretada como uma aliada à efetividade dos

princípios constitucionais elencados na Ordem Econômica .

2.2 A LIVRE CONCORRÊNCIA COMO PRINCÍPIO DA ORDEM ECONÔMICA

CONSTITUCIONAL

Faz-se necessário, a priori, analisar o sentido do princípio da livre concorrência na

Constituição Federal, a fim de compreender a sua importância como instrumento da ordem econômica

constitucional, capaz de garantir, inclusive, que os agentes econômicos mais fracos possam sobreviver

no mercado na busca por prosperidade econômica.   

Para tratar do princípio da livre concorrência importa fazer referência à constituição econômica

formal, esta que não representa uma constituição independente ou autônoma dentro da Lei Maior, e

sim, um conjunto de normas no corpo da constituição política cujo objetivo é estabelecer e garantir os

elementos fundamentais de um sistema econômico, refletindo na forma de organização e funcionamento



da economia e constituindo uma ordem econômica . Compreende-se, inclusive, como constituição

econômica aquela juridicamente definida da economia, que possui normas jurídicas básicas capazes de

regular e disciplinar a economia, ao passo que esses regramentos controlam o poder econômico,

impondo-lhe balizas .  

Até mesmo a expressão ordem econômica comporta diversos significados e dá ensejo a

debates. Então, ordem econômica a partir de um significado formal-jurídico representa um sistema

formalizado de expectativas de condutas, que é também coercitivo, enfim, pertence à ordem econômica

todas as normas cujo conteúdo diz respeito às trocas econômicas. Com isto, conclui-se que nesta

perspectiva as normas econômicas não estão somente positivadas na Constituição, mas inclusive em

instrumentos infraconstitucionais que contenham postulados econômicos. Não obstante, quando se fala

em ordem econômica constitucional formal, a expressão é mais precisa e se refere às normas

econômicas pertencentes à Constituição Federal .

Todas as Cartas Constitucionais, outorgadas ou promulgadas, dedicaram alguns dispositivos à

economia, tal fato devia-se a pretensão de evitar as decisões dos detentores do poder que tivessem por

objetivo vir contra um modelo ideológico que considerassem imprescindível no momento da elaboração

da Constituição Federal, bem como, o de garantir que determinados valores predominassem nos

assuntos de interesse econômico . 

É neste desiderato que a Constituição Federal apresenta o art. 170 e torna explícitos os

contornos constitucionais da ordem econômica, por meio de alguns princípios, tais como: soberania

nacional; propriedade privada; função social da propriedade; livre concorrência; defesa do consumidor;

defesa do meio ambiente; redução das desigualdades sociais e regionais; busca do pleno emprego e

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.  O princípio da livre concorrência aparece

como princípio da ordem econômica na Constituição neste dispositivo, em seu inciso IV, sendo

também uma manifestação ou desdobramento do princípio da livre iniciativa. 

A liberdade de concorrência como norma constitucional é um instrumento legal do Estado

Brasileiro capaz de trazer para os membros da sociedade uma existência digna, na medida em que

possibilita uma melhor distribuição de renda, impedindo que a concentração de riquezas esteja restrita

nas mãos de poucos privilegiados. Exemplo disso é o dever do Estado intervir na economia quando se

forma uma situação de monopólio natural, assim, os grupos monopolistas não poderão impor à



sociedade os preços dos bens e serviços da maneira que lhes tragam benefícios exclusivos,

prejudicando a sociedade e os consumidores. 

Foi com a Constituição de 1988 que a livre concorrência alcançou status de princípio

constitucional, com efeito nos diplomas anteriores era entendido como inserido dentro da livre iniciativa.

Ademais, após a Constituição de 1988 é possível interpretar a livre concorrência não somente como

um mero desdobramento do princípio da livre iniciativa, mas sim, como o seu complemento .

A adoção do princípio da livre concorrência também revela a opção do legislador constituinte

com a questão mercadológica e de consumo, em verdade a não observância da livre concorrência

pelas empresas atuantes no mercado traz prejuízos aos consumidores .  

De fato, é bom ressaltar que a livre concorrência só acontece quando há livre iniciativa, mas o

contrário nem sempre é observado, afinal mediante o exercício da liberdade econômica, os agentes

econômicos sentindo-se “livres”, podem se valer de métodos abusivos e desleais para obterem lucros. 

 Por conseqüência, o princípio da livre concorrência como derivado do princípio da livre

iniciativa revela a opção brasileira por uma economia de mercado. Além disso, para que haja melhores

preços e uma melhor qualidade de serviços ou produtos, é importante que de um lado fiquem os

consumidores e do outro os agentes econômicos competindo no mercado, estes que devem limitar a

sua atuação dentro de um comportamento ético, sem cometerem abusos ou atitudes anticoncorrenciais,

do contrário, sujeitam-se as penas do Estado .   

Ora, a observância ao princípio em estudo, antes mesmo de beneficiar às inúmeras empresas

do setor privado, beneficia à sociedade, afinal desconcentra o poder econômico e oferece maior

número de opções aos consumidores. Tutelar a concorrência é permitir que novos agentes possam

entrar e permanecer no mercado . 

O fato é que nos dias atuais, regular a concorrência é também reprimir “o abuso do poder

econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário

dos lucros” (art. 170, §4º, CF). Dito isso, a livre concorrência como característica do liberalismo

permite aos consumidores a opção de movimentarem-se no mercado escolhendo produtos ou serviços

que julguem de melhor qualidade, em contraposição, os agentes econômicos mais aptos ou talentosos

destacam-se naturalmente em razão do trabalho árduo .



No art. 173, §4° nota-se que o papel do Estado, por meio da lei, é o de impedir as condutas

desleais que possam surgir para desvirtuar o princípio da livre concorrência. Parece que o constituinte

foi impreciso ao situar esse dispositivo no art. 173, visto que o “caput” trata da exploração direta de

atividade econômica pelo Estado, que só será permitida quando for necessária aos imperativos da

segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Neste diapasão, melhor seria que a norma

figurasse em artigo próprio, em razão do seu valor dentro do ordenamento jurídico constitucional .

A livre concorrência proíbe os privilégios decorrentes do abuso do poder econômico, bem

como as vantagens derivadas das intervenções públicas na economia. Ainda em razão da liberdade de

concorrência existe um prestígio aos atores que queiram ingressar no mercado, sendo proibidas

barreiras de entrada e de saída ou condutas desleais .

Pode-se afirmar que o lucro é a inspiração e a razão de trabalho dos agentes econômicos,

devendo ser entendido como o fim, no qual são empregados diversos meios para que seja conquistado.

Portanto, o que se quer coibir ou mesmo prevenir não é o fim, mas são os meios desleais que visam à

dominação do mercado e a perda da possibilidade dos consumidores escolherem entre os serviços e

produtos que se sentirem atraídos por julgarem de melhor qualidade. 

A Constituição Federal não nega a existência do poder econômico, até porque negá-lo não

significaria bani-lo da sociedade. Ao Estado é dado o poder de intervir, de maneira excepcional na

ordem econômica, para evitar que o poder econômico seja exercido de maneira anti-social e abusiva .

Não se pode olvidar que o poder econômico é um fenômeno esperado no processo de circulação de

produtos e serviços, por óbvio o que a lei deve reprimir é o seu abuso, visto que abuso de poder é

abuso de finalidade. A busca do lucro é permitida enquanto condiciona e permite a acumulação de

capitais, logo, no regime de concorrência tal processo pode gerar coalizões, fusões, incorporações ou

integrações. Dito isto, a Constituição Federal aceita fazer parte da economia de mercado o uso

estratégico de poder, com o objetivo de obter posições de maior predominância no interior de sua

estrutura .     

Quando a livre concorrência é protegida pelo Estado até mesmo os preços não são ditados

pelas empresas “dominantes”, porém pelo mercado . O mercado ideal onde há concorrência é também

impessoal, os grandes empresários não determinam as regras, visto que o mercado não é concentrado



nas mãos de poucos poderosos. Por fim, a livre concorrência impõe ao Estado ditar uma ordem

econômica baseada na rivalidade dos exploradores do mercado. 

A concentração do poder econômico nas mãos de alguns agentes privados tem por resultado

prejudicar a sociedade e até mesmo a democracia, logo, não é raro que os agentes econômicos mais

fortes tentem e por vezes consigam, exercer influência sob as políticas econômicas do Poder Executivo,

a criação de leis pelo Poder Legislativo e até as decisões do Judiciário .

Não há razão para visualizar ofensas ao princípio da igualdade no fato da intervenção do

Estado para regular a concorrência. É fato que a Constituição Federal também protege à igualdade,

mas a igualdade elevada a nível constitucional está muito além de propiciar um tratamento isonômico a

todos, do contrário, tratar com igualdade é visualizar as diferenças, ou seja, é tratar cada um na medida

das suas desigualdades. Ademais, essas intervenções do Estado são bem-vindas, afinal, são

concretizadas como meio de se atingir justiça social.

Admite-se que tanto o Estado quanto os agentes econômicos do setor privado podem

desrespeitar o princípio constitucional da livre concorrência. Ora, o Estado não o observa quando tem

o dever de intervir para garantir a fluência do mercado e não o faz, enquanto o particular desrespeita o

princípio da livre concorrência na medida em que com práticas desleais e abusivas dificulta a

permanência ou impede o ingresso no mercado de outros agentes econômicos. 

Em um regime de economia de mercado certamente se o empresário tivesse toda a liberdade

para buscar sua realização, dificilmente levaria os meios em consideração para alcançar o fim, ou seja,

o lucro.  

Nem sempre o empresário com maior poder econômico utiliza-se de preços altos, às vezes, é

exatamente o contrário, ou seja, o agente econômico não interioriza os custos da produção no preço

dos produtos, deixando-o com valor inferior ao que foi produzido. Essa prática é conhecida como

dumping e a princípio, seduz inúmeros consumidores em decorrência dos preços muito baixos para o

mercado. Não obstante, essa prática representa uma forma desleal de concorrência, vez que depois de

dominar o mercado, o agente econômico irá aumentar o preço de maneira absurda, causando danos às

vezes irreparáveis se o dumping não for reprimido a tempo.



2.3 DESAFIOS E ENTRAVES À LIVRE CONCORRÊNCIA

Apesar de ainda não ter ampla conceituação, por ser relativamente novo, o direito da

concorrência ou direito antitruste pode ser entendido como um conjunto de normas e regras mantidas

pelo governo, com a finalidade de impedir comportamentos abusivos que visam dominar o mercado.

Contudo, nem sempre essas normas mostram-se suficientes para garantir o funcionamento natural da

concorrência . 

Há diversas maneiras pelas quais os agentes econômicos geram entraves à livre concorrência,

impedindo o livre funcionamento do mercado, dentre essas se destacam: o preço predatório

(underseling), a concorrência desleal e o dumping .

Não se tem unanimidade sobre o conceito de preço predatório, contudo, este pode ser

caracterizado quando uma mercadoria é vendida a preço abaixo do de custo, a fim de expulsar do

mercado outros competidores mais eficientes ou competentes. Enfim, o preço predatório é praticado

internamente em um país, onde uma empresa nacional utiliza a conduta anticompetitiva para expulsar do

mercado outras empresas nacionais. 

Importa ressaltar que a lei federal nº 8.884, de 11 de junho de 1994  dispõe sobre a prevenção

e a repressão às infrações contra a ordem econômica e ainda transforma o Conselho Administrativo de

Defesa Econômica – CADE, em autarquia federal, neste instrumento legal, no seu art. 21, inciso XVIII

caracteriza-se como infração da ordem econômica “vender injustificadamente mercadoria abaixo do

preço de custo”.  Ainda de acordo com a portaria n° 70, de 12 de dezembro de 2002 da Secretaria de

Acompanhamento Econômico – SEAD, que instituiu o guia para análise econômica do preço

predatório, verifica-se o preço predatório quando uma firma reduz o preço de venda de seu produto

abaixo de seu custo, incorrendo em perdas no curto prazo, objetivando eliminar rivais do mercado ou

possíveis concorrentes, para posteriormente, quando os rivais saírem do mercado, elevar seus preços

novamente, obtendo, assim, ganhos no longo prazo .

Uma vez havendo prática predatória comprovada por meio de um processo administrativo,

poderá ser imposta alguma sanção ao responsável, segundo o Título V, capítulo III, da lei federal nº

8.884, de 11 de junho de 1994 . 



No que tange à concorrência desleal essa pode ser compreendida como maneiras inidôneas

utilizadas por uma empresa para atrair a clientela das demais, ou um conjunto de práticas que

desvirtuam a livre concorrência com a finalidade de confundir os clientes. Outros contextos são

empregados para o termo concorrência desleal, por exemplo, quando uma empresa apesar de

mostrar-se competitiva frente às demais, enfrenta dificuldades no mercado por ser a única que atenta às

rígidas imposições legais .

Por fim, a concorrência desleal pode ser vista como a entrada de produtos estrangeiros no

mercado nacional a preços abaixo dos praticados no mercado importador. Tal prática é conhecida

como dumping. Compete à Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento –

SECEX, investigar a prática do dumping e ainda, se for comprovada deverá impor ao país uma tarifa

como medida punitiva.   

2.4 A INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA: PREÇOS E COMPETITIVIDADE

Em solo brasileiro a cana-de-açúcar  é a biomassa utilizada para produção do etanol

combustível. Atualmente, no Brasil, a indústria sucroalcooleira possui 412 usinas, ainda há 88 projetos

de usina em implantação, com efeito, esses números revelam como o mercado da cana-de-açúcar é

significativo, podendo concorrer com os demais biocombustíveis produzidos em outros países . O

diferencial da agroindústria canavieira brasileira é a produção em escala industrial de etanol, não apenas

para o consumo doméstico, como também para exportação.

Na safra de 2008/2009 foram produzidas 569 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,

destas, a região centro-sul foi responsável por 507,7 milhões, enquanto o norte-nordeste produziu 61,6

milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Espera-se que a safra de 2009/2010 seja para a região

centro-sul de 557,7 a 569 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, isto importa em uma produção de

etanol estipulada em 25,6 a 26,4 bilhões de litros .

Os consumidores brasileiros encontram-se divididos entre o etanol e a gasolina, combustível

fóssil e mais poluente, contudo, às vezes mais atraente do que o etanol combustível em virtude do preço

pelo qual é praticado. Em 2009 muitas foram às variações no preço do etanol, o que tornou de certa

forma uma constante a surpresa do consumidor ao chegar ao posto de combustível para abastecer o



seu veículo. Enquanto o petróleo tem sua exploração regulada em regime de monopólio pela União,

conforme art. 177 da Constituição Federal, o etanol não segue o mesmo planejamento. 

Nesse viés, essa falta de planejamento tem um lado negativo, pois quando os preços são

voláteis e dependem das forças de mercado, provavelmente surgirão dificuldades na distribuição,

revenda e até mesmo no uso dos biocombustíveis . 

Desde 2003 quando foram lançados os veículos flex fuel o brasileiro passou a dispor da

opção de não abastecer seu carro apenas com gasolina, mas também com etanol. Os preços menores

do etanol combustível e o destaque para as montadoras de veículos que colocavam no mercado um

produto sustentável incentivaram os consumidores a optarem pelo etanol. Antes de 2003 o quadro era

bem diferente, em 2001 a venda de carros movidos exclusivamente a etanol correspondeu a 1,3% da

frota total de veículos vendidos, apenas 14.979 de 1.631.579 unidades vendidas .

Contudo, em razão de no Brasil os carros com motor flex fuel ter uma procura elevada,

representando quase 40% de toda a frota de veículos, os consumidores, sem dúvidas são responsáveis

por boa parte do sucesso do mercado de etanol. Com o aumento de preços em 2010, muitos deixam

de usar o etanol combustível e preferem a gasolina, visto que o preço desta última parece mais atraente

se for analisado apenas o consumo de combustível em muitos carros. 

A explicação corriqueira para o aumento do preço em 2010 é a grande quantidade de chuvas

em 2009 , que diminuiu a oferta e forçou um aumento no preço do etanol, prejudicando a venda do

biocombustível em comparação à gasolina. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, o preço

ainda é preponderante na escolha do combustível, mesmo que o etanol polua menos e seja considerado

um produto verde. 

Para compreender os preços no setor sucroalcooleiro faz-se necessário recordar o contexto

histórico do agronegócio canavieiro. Dos anos 30 aos 90 o Estado realizou inúmeras políticas

econômicas, inclusive a pedido dos empresários, que sentiam a venda e comercialização dos seus

produtos ameaçados caso fossem inseridos no ritmo do livre mercado. Apenas em 1990 o setor foi

desregulado, iniciando para os atores do setor sucroalcooleiro a necessidade de gerenciar os seus

negócios e administrar suas vendas e lucros. 

Diversas normas indutivas recaíram sobre o setor, de diferentes formas, seja com subsídios

econômicos para fomentar a produção no nordeste e incentivos fiscais. Contudo, de maneira geral, não



se pode dizer que a intervenção do Estado prejudicou o agronegócio canavieiro, pois muitos recursos

foram transferidos para desenvolvê-lo, o lado negativo é que as intervenções também foram

responsáveis em desestimular o progresso tecnológico e as mudanças no sentido de tornar o setor

canavieiro o mais sustentável possível .  

Posto isto, de acordo com a lei federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997  compete a Agência

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, promover a regulação, a contratação e a

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos

biocombustíveis (art.8º).  Para isto, cabe a ANP à implementação da política nacional de petróleo, gás

natural e biocombustíveis visando à proteção do consumidor quanto ao preço, qualidade e oferta dos

produtos. Ainda como instrumento de especificação do etanol brasileiro, a agência reguladora vale-se

de resoluções que precisam ser observadas pelos produtores de etanol, a exemplo da Resolução nº

05/2006 destinada aos distribuidores de combustíveis e distribuidores de etanol .  

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP, disponibiliza um

esquema com a estrutura de formação de preços para os combustíveis até o momento da venda .

Lembrando que, como o etanol anidro é utilizado na gasolina, logo, a estrutura do seu preço

influencia no preço da gasolina. Ademais, desde 1° de fevereiro de 2010 a mistura de etanol anidro à

gasolina foi reduzida de 25% para 20%, essa medida tem duração de 90 dias, e foi tomada após a

subida dos preços do etanol. Como conseqüência, espera-se um aumento de etanol hidratado no

mercado brasileiro, nestes termos, a redução no percentual pode garantir um aumento de 100 milhões

de litros por mês de etanol hidratado, mas claro que o percentual deverá continuar de 20% até maio . 

Para o governo uma das maneiras de amenizar a volatilidade dos preços e fortalecer o

agronegócio canavieiro é financiando a estocagem de etanol. Com efeito, o diário oficial de 17 de abril

de 2009 publicou a resolução n° 3.708 do Banco Central visando regular o mercado de estocagem do

etanol.  A concessão é de R$ 2,3 bilhões para a estocagem de até 5 bilhões de litros de etanol, o que

significa 17% da produção dos 28 bilhões de litros de etanol que são esperados para 2010. A última

vez que houve um financiamento tipo warrant agropecuário foi na safra de 2004/ 2005 .  

Por fim, apesar das vantagens ambientais advinda da utilização do etanol combustível ao invés

da gasolina, o consumidor, principalmente em países em desenvolvimento tendem a escolher um

produto pela avaliação do seu preço. Para que o etanol apresente um custo benefício satisfatório ao



consumidor deve custar não mais do que 75% do preço da gasolina, logo, acima desse percentual o

mais esperado é que os consumidores donos de veículos flex fuel abasteçam seus carros apenas com

gasolina. 

2.5 DA REGULAÇÃO À DESREGULAMENTAÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO

O Estado Social foi instituído da necessidade de uma maior intervenção do Estado a fim de

garantir uma proteção mais efetiva aos indivíduos debilitados, nesses termos as constituições passaram

a ser mais amplas como a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 . Os

direitos de segunda geração que dominaram o século XX eram necessários para amparar a população

pobre das cidades industrializadas e que não receberam o apoio e a proteção do Estado Liberal, já que

este não autorizava a intervenção do Estado, ao menos que fosse para garantir a liberdade e a

segurança dos cidadãos . Logo, durante o Estado Liberal o direito constitucional possuía um caráter de

funções prestacionais negativas, não havendo a implantação de políticas públicas para concretizar

direitos coletivos .

O constitucionalismo social surgiu da ideia de que a felicidade do homem não precisa ser obtida

contra o Estado, mas principalmente, pelo Estado. Foi com a Constituição Brasileira de 1934 que os

direitos sociais foram introduzidos .

Exatamente na década de 30 os empresários do setor sucroalcooleiro insistiam para que o

Estado exercesse alguma intervenção para regular o setor, afinal, a crise mundial advinda da grande

depressão com a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929 e a superprodução de açúcar

entre os países produtores, dificultavam as atividades empresariais no Brasil. 

A intervenção do Estado no setor sucroalcooleiro deu-se de forma estratégica, com a criação

de políticas específicas, todas interligadas, as quais tinham por finalidades controlar a produção de

cana-de-açúcar; fomentar o acesso do açúcar e do etanol não apenas para o mercado interno, como

para o mercado internacional; regular as relações entre os fornecedores de cana-de-açúcar, industriais

e trabalhadores do setor; financiar a estocagem do etanol e do açúcar. Portanto, com relação ao etanol



houve, no decorrer do século XX, modificações de sua política econômica, especialmente nas épocas

de crises do petróleo . 

A fundamentação para a intervenção estatal no setor sucroalcooleiro era o decreto n.° 20.761,

de 7 de dezembro de 1931, responsável pela criação da Comissão de Defesa e Produção do Açúcar .

Em 1933 para que houvesse um controle da produção de etanol e açúcar do governo de

Getúlio Vargas por meio do Decreto n.° 22.789, de 1° de junho de 1933 que criou o Instituto do

açúcar e álcool – IAA e substituiu à Comissão de Defesa da Produção do Açúcar. O instituto definiu a

quantidade que cada usina deveria moer, bem como a produção de açúcar e de etanol, inclusive dá-se

a este instituto o crédito por ter evitado à falência das indústrias canavieiras do nordeste, na medida em

que estipulou as quotas de produção para cada estado federal . 

Por conseguinte, a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA não foi uma decisão

exclusiva do governo federal, não obstante, aconteceu principalmente em atenção aos pedidos dos

empresários do complexo sucroalcooleiro que solicitavam uma intervenção mais efetiva como forma de

garantir a eficiência na produção e manter a atividade rentável. O papel do Estado exercendo controle

nos preços da cana-de-açúcar, açúcar e posteriormente do etanol, foi decisivo para garantir a

competitividade entre as usinas e destilarias do nordeste e do centro-sul, estipulando as quotas de

produção para o Estado e mesmo que houvesse transferência de produtos entre as usinas era

necessária uma prévia autorização do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA .

Na década de 40 o Brasil teve outro instrumento legal para regular o setor sucroalcooleiro, pois

o decreto-lei n° 3.855, de 21 de novembro de 1941 , chamado de “Estatuto da Lavoura Canavieira”

disciplinou as relações entre fornecedores, lavradores e usineiros da cana-de-açúcar, já que

estabeleceu critérios de fixação de quotas de fornecimento, produção e comercialização, visando

controlar o abastecimento com base nas necessidades de consumo .

A década posterior foi marcada pelo acentuado crescimento da produção, principalmente na

região sudeste. Em 1959 nasceu a Cooperativa dos Produtores Paulistas – Copersucar,  a qual teve

início com apenas dez usinas de São Paulo e outras duas entidades cooperativas regionais, a

Cooperativa Piracicaba de Usinas de Açúcar e Álcool – Coopira e a Cooperativa dos Usineiros do

Oeste de São Paulo – Coopereste, que tinham por principal finalidade defender os seus interesses na



produção de etanol e açúcar, bem como, comercializar os seus produtos, o que garantiu um grande

destaque para as empresas paulistas .

Até o início dos anos 70 o Brasil manteve-se dependente das importações do petróleo, pois o

petróleo respondia a 77% das necessidades nacionais. Em 1973 o Brasil consumiu 13.620 milhões de

metros cúbicos de gasolina, maior do que o consumo de óleo diesel que foi de 9.172 milhões de metros

cúbicos. Nessa época, do petróleo importado pelo Brasil, a gasolina exigiu 34,38% do seu refino, o

óleo diesel 24,52%, e os demais óleos 31,39% .  

Contudo, a primeira e grande crise do petróleo mudou a dinâmica econômica do país,

momento em que foi consagrado o Programa Nacional do Álcool – Proálcool, através do decreto n°

76.593, de 14 de novembro de 1975 . A finalidade do programa era potencializar a produção do

etanol, para que atendesse ao mercado doméstico e a demanda externa, com isto o etanol deixaria de

ser apenas um regulador do mercado do açúcar. A primeira crise do petróleo ocorreu em 1973,

embora seu início remeta-nos ao ano de 1971, ano este que no seu início, o preço do barril de petróleo

era inferior a US$ 1,00 (um dólar), mas em seu final o valor do barril era de US$ 2 (dois dólares).

Como conseqüência da duplicação do preço do barril, a dívida brasileira também dobrava de valor .  

Como em 1973 o barril de petróleo custava US$ 2,59 (dois dólares e cinqüenta e nove

centavos), a dependência do petróleo, do ponto de vista econômico, não parecia preocupante, do

contrário, pode-se dizer que era até confortável se analisado apenas o custo-benefício. Porém, a

posição outrora cômoda não se manteve, quando em razão da Guerra do Yom-Kippur , os países

árabes responsáveis pela produção de petróleo aumentaram o preço do produto de US$ 2,59 (dois

dólares e cinqüenta e nove centavos) para US$ 11,65 (onze dólares e sessenta e cinco centavos) . Era

necessário buscar uma alternativa frente à crise que surpreendia o mundo. O Brasil era dependente do

petróleo internacional, e precisava dar passos largos em busca da independência energética, sendo o

etanol uma opção viável e rentável. 

A primeira fase do Proálcool desenvolveu-se entre os anos de 1975 a 1979, nesses o governo

concedia créditos para o aumento da plantação de cana-de-açúcar, bem como uma maior produção de

etanol, tal fase estendeu-se, alcançando o segundo choque do petróleo. Até 1978, o etanol combustível

utilizado no Brasil era tão somente o etanol anidro, apenas depois de 1978 o Brasil utilizou o etanol

hidratado, momento em que surgiram os carros movidos exclusivamente a etanol . 



A primeira fase de implantação do programa teve muitas dificuldades exatamente porque na

época apenas era utilizado no país o etanol anidro, misturado em proporções que variavam de 15% a

25%, a depender da região, logo, não existia um consenso acerca da quantidade exata a ser adicionada

de etanol à gasolina. Por outro lado, foi na primeira fase do Proálcool que as destilarias ligadas às

usinas cresceram para investir na produção de etanol anidro.  

Sabe-se que o início da produção do etanol ocorreu em destilarias vinculadas às usinas de

açúcar, afinal, se a matéria-prima não poderia ser utilizada para a produção de açúcar que estava com

o preço muito baixo no mercado internacional, poderia ser absorvida para a produção do etanol. 

Subsídios e incentivos foram providenciados para a produção do etanol, sendo a Petrobras competente

para transporte, armazenamento, distribuição e mistura do etanol à gasolina. A produção de etanol na

safra de 1975/1976 foi o equivalente a 555,6 mil metros cúbicos, enquanto na safra de 1978/1979

houve um crescimento de 300%, visto que nesta última o setor ofereceu 2.490,6 mil metros cúbicos de

etanol ao país .

A segunda fase aconteceu de 1980 a 1986, nesta etapa o país continuou concedendo créditos

para o setor agroindustrial canavieiro e o principal objetivo era equilibrar as dívidas do país, apostando

na troca dos carros movidos à gasolina por etanol . A segunda crise do petróleo em 1979, deflagrada

pela paralisação da produção do petróleo iraniano, foi responsável por garantir ao etanol um maior

destaque, vez que o etanol hidratado era promovido nacionalmente, o que diminuía a dependência

interna do petróleo. Com efeito, foram instaladas destilarias até mesmo em regiões que não possuíam

qualquer tradição na produção do combustível. O investimento total com o Proálcool foi de US$ 7,5

bilhões (sete bilhões e meio de dólares), divididos entre o governo brasileiro (US$ 5 bilhões – cinco

bilhões), recursos do banco mundial (US$ 250 milhões – duzentos e cinqüenta milhões) e empresários

do setor (US$ 2 bilhões – dois bilhões) .  

 Com a troca dos veículos movidos por gasolina para veículos movidos a etanol, diminuiria

consideravelmente à dependência nacional dos combustíveis fósseis, ou seja, os combustíveis derivados

do petróleo. 

O decreto n° 76.593, de 14 de novembro de 1975, que instituiu o Proálcool em seu art. 2°

estabelece que a produção do etanol oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro

insumo será incentivada através da expansão da oferta de matérias-primas, com especial ênfase no



aumento da produtividade agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da

instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de unidades armazenadoras.

Nota-se como o Proálcool foi fundamental para expansão do setor sucroalcooleiro,

principalmente depois de 1979 com a segunda crise do petróleo. O governo para incentivar o consumo

do etanol combustível concedia isenções fiscais para os interessados em adquirir automóveis movidos

exclusivamente a etanol. Em 1986/1987 foram produzidos 12,3 bilhões de litros de etanol, o que

significa um aumento de 15% sobre a meta estipulada pelo governo . 

A terceira fase do Próalcool ocorreu entre os anos de 1986 a 2003, e também é a fase em que

o programa entrou em declínio. Em 1986 os carros a etanol correspondiam a 95% total dos veículos, o

que exigiu que o etanol fosse importado para suprir a demanda doméstica e forçou as montadoras a

produzirem carros movidos à gasolina. Enquanto isto, o preço do petróleo caiu consideravelmente no

mercado internacional, portanto, os produtores de etanol foram pagos com valores mais baixos, apesar

da procura pelo etanol hidratado ainda estimular os consumidores. Não obstante, por serem as usinas

produtoras de etanol ou açúcar, se o etanol não gerava o lucro esperado, a tendência dos usineiros era

migrar a produção e os investimentos para o açúcar.  

No mercado doméstico diminuíam os recursos públicos para financiar a criação de outras

unidades industriais, sem contar que o preço fixado para o etanol foi muito baixo, atingindo um valor

inferior à taxa de inflação. Então, profissionais do complexo agroindustrial passaram a defender a ideia

de que as indústrias existentes eram suficientes para suprir a demanda existente no país, com isto, não

deveriam ser aprovadas novas propostas de instalação de destilarias . 

De fato, o Proálcool inaugurou os anos 90 com certa letargia, momento em que o governo

desregulamentou o mercado, abrindo espaço para a livre concorrência. Foi no começo da década de

90 que o governo não concedeu mais descontos no imposto sobre produtos industrializados – IPI aos

carros que funcionam a etanol. O setor sofreu uma desregulamentação, assim, não existiram mais cotas

regionais para o etanol, programa de exportação ou controle de preços, o que motivou uma crise do

abastecimento em 1989, e em 1990 o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA foi extinto .

Há mais de três décadas que o Brasil inaugurou o Proálcool e a fase atual é a de incentivar a

produção da cana-de-açúcar e expandir o número de canaviais, para que o etanol combustível apareça



não apenas como uma saída energética para os brasileiros, como também para vários outros países

pelo mundo, transformando-se em uma commodity. 

Os anos 90 inauguraram a “desregulamentação” do setor, assim, é tarefa dos agentes

econômicos atuarem de maneira mais livre, atentando para as regras da economia de mercado. Não é

correto afirmar que a desregulamentação foi total, ainda resta ao Estado elaborar políticas para

estimular a produção industrial e fortalecer o setor. Especificamente em relação ao mercado

sucroalcooleiro, pode-se afirmar que passou por dois momentos opostos: o primeiro em que promovia

intervenções definindo as diretrizes de mercado, e um segundo momento quando o governo optou por

fiscalizá-lo. 

Ademais, na década de 90 com a crise fiscal brasileira e o distanciamento do Estado dos

mecanismos de controle, foi inaugurado um regime mais aberto e democrático, com maior atuação do

Congresso Nacional, e conseqüente diminuição do papel do Estado como interventor na economia.

Com efeito, essa “onda liberalizante” (regulatória/ desregulatória) mundial aconteceu no Brasil na

metade de 1990, neste aspecto, desde aquela época, vem trazendo efeitos inovadores . 

O setor sucroalcooleiro a partir dos anos 90 passou por significativas transformações,

principalmente desde a desregulamentação do preço do etanol anidro e do etanol hidratado. A nova

forma de atuação do Estado frente ao setor em estudo afetou a forma de comercialização e os preços

do açúcar e do etanol.

Dispõe a Constituição Federal de 1988 em seu art. 174 que o Estado exercerá, na forma da

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e

indicativo para o setor privado. Para o setor sucroalcooleiro a mudança foi significativa, pois com a

saída do Estado do planejamento e comercialização do que era produzido, foi à vez dos empresários

decidirem os rumos da produção e o comportamento que teriam diante do mercado. 

No processo de desregulamentação dois grupos de interesses se destacaram: as agroindústrias

do setor sucroalcooleiro das regiões norte e nordeste e do outro lado as da região centro-sul. A região

norte-nordeste não tinha interesse na desregulamentação do setor, pelo contrário, a intervenção era

vista como benéfica, afinal, com o tabelamento dos preços e os subsídios agrícolas, as empresas do



norte/nordeste tornaram-se competitivas, com potencial para produzir no ritmo das usinas situadas na

região centro-sul .

Na fase da desregulamentação o decreto nº 3.546, de 17 julho de 2000  criou no âmbito do

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool –

CIMA, cujo objetivo é deliberar sobre as políticas relacionadas com as atividades do setor

sucroalcooleiro, levando em consideração os seguintes aspectos: a adequada participação dos

produtos da cana-de-açúcar na matriz energética nacional; os mecanismos econômicos necessários à

auto-sustentação setorial; o desenvolvimento científico e tecnológico . Mesmo que o Conselho

Interministerial do Açúcar e do Álcool – CIMA precisasse observas considerações técnicas para a

tomada de decisões políticas envolvendo o setor, os diversos atores envolvidos (produtores do etanol e

do açúcar, usineiros, fornecedores e sindicatos da categoria), exerceram diversas pressões para que as

decisões também representassem os seus interesses. 

Portanto, ainda é cabível ao Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool – CIMA, definir a

quantidade de etanol anidro que deve ser adicionada à gasolina. A partir de 1° de fevereiro de 2010

deverá ser utilizado 20% de etanol anidro de acordo com a Resolução nº 1, de 11 de janeiro de

2010, do referido Conselho Interministerial . 

A lei federal n° 10.336 de 19 de dezembro de 2001  em seu art. 1° instituiu a contribuição de

intervenção no domínio econômico – CIDE, sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus

derivados, gás natural e seus derivados, e etanol etílico combustível. O produto da arrecadação da

contribuição será destinado, na forma da lei orçamentária, ao pagamento de subsídios a preços ou

transporte de etanol combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo; ao

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e ao

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

Apesar das normas citadas, de modo geral, prevalece o quadro da desregulamentação com

suas conseqüências, tais como a volatilidade nos preços no decorrer dos anos, assim como entre as

safras e entressafras.  O preço do etanol combustível sofre severas flutuações de acordo com a lei da

oferta e da procura, o que é muito semelhante com o preço do petróleo a nível mundial, que segue o

ritmo do mercado. Igualmente, se de um lado os preços baixos significam baixa rentabilidade para o

setor sucroalcooleiro, em contrapartida, oferecem um incentivo para as empresas automobilísticas



investirem em carros flex fuel, pela preferência do consumidor em utilizar um combustível com preços

menores do que o da gasolina. 

De qualquer forma o consumidor tem grande peso no mercado do etanol combustível, afinal,

uma vez que possuem carros flex fuel, se o preço do etanol hidratado subir e não for econômica a sua

utilização, facilmente os consumidores migram para abastecerem seus carros com gasolina. Desde 1975

quando o Proálcool foi criado para incentivar o uso do etanol combustível, estima-se que cerca de 600

milhões de toneladas de CO2 deixaram de ser emitidos, o que significa em números, o plantio de 2

(dois) bilhões de árvores .

Em 16 de agosto de 2004 o Decreto nº 5.184  instituiu a Empresa de Pesquisa Energética –

EPE, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, cuja incumbência é a de

prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor

energético, bem como os de energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral,

fontes energéticas renováveis e eficiência energética. 

Ainda os estudos e pesquisas desenvolvidos pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE,

subsidiarão a formulação, o planejamento e a implementação de ações do Ministério de Minas e

Energia, no âmbito da política energética nacional. Entretanto, não é apenas uma questão de

planejamento, afinal, para uma matriz que seja consistente com o planejamento, mostram-se como

imprescindíveis e urgentes políticas energéticas a serem definidas pelo Conselho Nacional de Política

Energética – CNPE, o qual é vinculado ao Ministério de Minas e Energia .

Pode-se concluir que a maior parte das intervenções do Estado no setor sucroalcooleiro foi

benéfica, ou seja, trouxe mais vantagens do que prejuízos. O papel do Estado desenvolvido perante o

setor contribuiu para a consagração do etanol combustível como uma alternativa viável e inteligente aos

combustíveis fósseis. Além disso, as crises do petróleo forçaram o país a executar um projeto para

conseguir um meio que servisse de alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. Enfim, é forçoso

reconhecer que o Proálcool foi importante para a inclusão do etanol na matriz energética brasileira.

3. SUSTENTABILIDADE, A INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA E QUESTÕES

ENERGÉTICAS



Há algumas décadas as chaminés das usinas significavam o caminho para o desenvolvimento,

por isso, as questões ambientais eram interpretadas como um obstáculo ao progresso. Um bom

exemplo disso eram os consumidores de automóveis que pensavam na velocidade do veículo, em sua

força para ultrapassagens, na quantidade de combustível que consumia, na aparência do carro e em sua

cor, mas dificilmente, existiria alguém em uma concessionária buscando informações sobre a emissão de

CO2 e demais gases tóxicos de um determinado carro antes de comprá-lo. É evidente que ocorreu

uma mudança de consciência, não só entre as montadoras de veículos e governantes, mas também,

entre os membros da sociedade. 

Nesse viés o etanol derivado da cana-de-açúcar é um combustível que propicia eficiência aos

veículos, mas também emite menos gases causadores do efeito estufa – GEE. O segredo para a

produção bem sucedida e eficiente está na cana-de-açúcar, matéria-prima da qual é gerada o etanol e

o açúcar. Para comprovar a qualidade do álcool combustível faz-se uso de instrumentos conhecidos

como certificações ambientais. Não obstante, as certificações ambientais são marcas ou rótulos

colocados em um produto para assegurar que aquele bem propicia em sua utilização um menor impacto

ambiental em relação aos demais que não são certificados .  

Para que um produto seja considerado limpo e verde, não basta que durante a sua utilização

cause menos impactos ambientais, com efeito, isto seria muito pouco no estágio atual, quando grandes

catástrofes decorrentes das mudanças climáticas atingem o mundo. Portanto, a ambição brasileira é

muito maior: quer-se desvendar os olhos das nações estrangeiras para o combustível verde e amarelo,

abrindo as portas das usinas e mostrando que no setor sucroalcooleiro, muitos são os empresários

dispostos a produzir sem agredir o meio ambiente, só assim, este poderá ser conservado para as

futuras gerações, como ordena a Constituição Federal. 

A princípio, é oportuno esclarecer que à agropecuária é uma atividade econômica que tem

vinculação com a agricultura, e como tal, deve ater-se aos parâmetros constitucionais previstos no art.

225, §3º, IV . Ainda na seara constitucional, a agropecuária tem o dever de cuidar de referidas

atividades produtivas em proveito da dignidade da pessoa humana (art. 3º), tendo como objetivo além

de produzir o bem de todos, reduzir a pobreza e à marginalização, reduzir as desigualdades sociais e

regionais (art. 3º, III, IV). Menciona-se que, a referida atividade, não deve afastar-se da tutela jurídica



do solo e subsolo brasileiro, com efeito, a agricultura apenas poderá ser desenvolvida em território

nacional, ou seja, em espaço controlado pela ordem jurídica em vigor . 

3.1 O ETANOL DERIVADO DA CANA-DE-AÇÚCAR E A PROTEÇÃO DA QUALIDADE

DO AR

Conforme previsto no caput do art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente

ecologicamente equilibrado constitui-se como “bem comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações”, sendo então uma garantia constitucional. Destarte, o meio ambiente não

é atribuído a um ente em particular, encerrando-se por vez a dicotomia entre o público e o privado, na

medida em que é patrimônio comum do povo .   

Apesar da ambientalização constitucional da ordem pública está concentrada no art. 225, da

Constituição Federal, em outros dispositivos também é possível repará-la, com ênfase nos arts. 5º,

XXII e XXIII, 20, II a VII, 21, XIX, 22, IV, 23, VI e VII, 24, VI a VIII, 26, I, 170, VI, 184, §2º,

186, II, e 200, VII e VIII . 

A Constituição Federal estabeleceu proteção ampla ao ar atmosférico, ainda em seu art. 23,

inciso VI ao determinar a competência comum entre a União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Dito isto, a poluição atmosférica em decorrência do ar contaminado presente em grandes

centros urbanos e em cidades industrializadas é responsável por várias doenças respiratórias, tornando

vítimas crianças, adultos e idosos com o sistema imunológico comprometido. A Organização Mundial

de Saúde – OMS, contabilizou cerca de 3 milhões de pessoas mortas por ano em virtude da poluição

ambiental, um dado que representa aproximadamente 5% das mortes em todo o mundo.  As maiores

fontes de poluição nocivas aos seres humanos são as advindas das termoelétricas, as queimadas, a

poluição dos veículos a diesel, o material poluente das indústrias minerais não metálicos e a poluição

derivada da indústria química e siderúrgica .   



O controle da poluição exige que dentro das empresas os processos já utilizados sejam

repensados de forma a tornarem-se limpos, enquanto a prevenção da poluição implica que sejam

formuladas e efetivadas novas tecnologias para que ocorra uma diminuição na emissão de poluentes no

ar . Nota-se que as exigências contemporâneas que implicaram na transição para uma nova economia,

trazem consigo o dever da busca empresarial pela sustentabilidade, e esse comportamento não pode

ser passivo, do contrário, é imprescindível um trabalho árduo e incessante dos agentes econômicos,

mesmo que inicialmente os custos sejam elevados, este passo garantirá uma produção responsável e

livre de acusações de degradação ambiental.   

Quanto mais desenvolvidos os países, mais efetiva é a cobrança social para que suas empresas

poluam menos e respeitem ao meio ambiente, inclusive, o processo de conscientização e educação

ambiental que deu origem ao próprio Direito Ambiental é decorrente da luta dos cidadãos que

buscavam uma melhor qualidade de vida . Essa cobrança no Brasil foi positivada na Constituição de

1988, em seu art. 225, §1°, VI, e se tornou dever do Poder Público: “promover a educação ambiental

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 

Com os combustíveis advindos de biomassas   já presentes no mercado, como o etanol

derivado da cana-de-açúcar, pergunta-se o que aconteceria com a qualidade do ar se nas grandes

metrópoles os ônibus e carros fossem movidos a etanol? O laboratório de poluição da faculdade de

medicina da Universidade de São Paulo – USP, fez a pesquisa envolvendo diversos especialistas e

dirigida pelo dr. Paulo Saldiva. O estudo apontou resultados surpreendentes.  De fato, a utilização do

álcool ao invés da gasolina polui menos, por ser o combustível fóssil altamente poluente, contudo, a

pesquisa apontou que seriam evitadas 12 mil internações, 875 mortes e a economia financeira de 190

milhões de dólares ao longo de um ano . 

A pesquisa citada é fundamental para compreender o quanto a poluição do ar pela utilização de

combustíveis como a gasolina e o diesel tem repercussão direta na qualidade de vida das pessoas, na

medida em que compromete a saúde de uma quantidade significa de seres humanos, e ainda causa

prejuízos financeiros ao Estado para providenciar tratamento à população afetada pela poluição.

O Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia – CARB, em pesquisas sobre o etanol

proveniente da cana-de-açúcar, atestou que o produto brasileiro é vantajoso para a diminuição de

gases poluentes e causadores do efeito estufa . O atestado fornecido pela empresa estrangeira apenas é



mais uma confirmação internacional das pesquisas brasileiras sobre a vantagem da utilização do

combustível alternativo. Estudos científicos imparciais dirigidos por entidades estrangeiras são de

grande relevância para assegurar aos demais países que o etanol da cana-de-açúcar é, de fato, um

produto limpo. Nesses termos, as pesquisas brasileiras não representam nenhuma propaganda

enganosa ou patriotismo cego quando assegura que o etanol produzido no Brasil é um dos caminhos

para a sustentabilidade.

Contudo, não basta informar à população que o etanol é um biocombustível limpo,

comprovado por estudos e pesquisas científicas, afinal, é imperioso, também, oferecer alternativas

viáveis para que os consumidores possam escolher entre produtos ou serviços menos agressivos ao

meio ambiente, só assim os consumidores poderão fazer escolhas conscientes, permitindo que no

mercado permaneçam as empresas comprometidas com o dever de preservar a vida no planeta. 

Enfim, somente um povo que esteja bem informado sobre os danos ambientais pode, por

exemplo, optar por automóveis movidos a etanol combustível proveniente da cana-de-açúcar, porque

entende que os combustíveis fósseis além de serem derivados de fontes esgotáveis ainda geram um

maior impacto ambiental .

Nesses termos, não faltam razões para a humanidade apoiar meios alternativos que de alguma

forma diminuam o impacto ambiental. É essa uma das maiores justificativas para o sucesso dos

biocombustíveis, principalmente do etanol brasileiro. As energias renováveis precisam ser desenvolvidas

e esse caminho é inevitável, nesse viés, o quanto antes os países migrarem dos combustíveis fósseis

para os combustíveis verdes, advindos de fontes renováveis, menores serão os prejuízos em termos de

degradação ambiental.  Com efeito, não há dúvidas de que nas próximas décadas serão as energias

renováveis fatores de força no movimento da economia mundial.

3.2 A INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA BRASILEIRA E A SUSTENTABILIDADE  

Para que um produto seja considerável sustentável não basta que durante a sua utilização libere

menos gases causadores do efeito estufa, mas principalmente, que todo o processo produtivo respeite

o meio ambiente, ou seja, é necessário que a preocupação com a sustentabilidade ocorra desde a



indústria. Por isso, com o objetivo de adotar ações destinadas a consolidar o desenvolvimento

sustentável no segmento industrial sucroalcooleiro paulista, a união da indústria de cana-de-açúcar –

UNICA, em representação da indústria paulista de açúcar, etanol e bioeletricidade assinou

voluntariamente, em 4 de junho de 2007, junto ao Governo de São Paulo, a Secretaria do Meio

Ambiente, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento , o protocolo agroambiental do setor

sucroalcooleiro .

 O protocolo traz metas e princípios ambientais a serem observados pela indústria, e reafirma

que em um quadro de mudanças climáticas globais, que os agentes públicos e privados possuem o

dever de atuar de forma a não piorar as condições ambientais e a qualidade de vida das pessoas. 

Na verdade o protocolo foi assinado para fortalecer o compromisso dos empresários do

complexo sucroalcooleiro com a sustentabilidade, afinal, a lei estadual nº. 11.241, de 19 de setembro

de 2002 , elaborada pelo governo paulista, dispõe de metas para a retirada das queimadas na colheita

da cana-de-açúcar até o ano de 2021 em áreas mecanizáveis, e até 2031 nas áreas não mecanizáveis,

pois estas precisam de um maior tempo para que os produtores viabilizem a retirada da cana sem

queimadas. Contudo, o protocolo ainda é mais favorável do que a lei, pois estabelece um cronograma

com prazos menores para o fim das queimadas. 

De acordo com o protocolo o prazo final para a eliminação das queimadas na indústria paulista

nos terrenos até 12% de declividade não é mais em 2021, porém, em 2014 . Sem dúvida as metas que

visam eliminar a utilização das queimadas representam uma evolução para o setor sucroalcooleiro, e

são bem-vindas não só para os trabalhadores que atuam diretamente com a colheita da cana-de-açúcar

queimada, mas também, para a sociedade que adquire o produto final. Ora, a mecanização além de

melhorar a qualidade de vida de inúmeras pessoas que trabalham nos canaviais, ainda contribui

diretamente para uma melhor qualidade do ar. Outro grande benefício é a possibilidade da utilização da

palha advinda da colheita mecanizada para co-geração de bioeletricidade.  

No protocolo agroambiental do setor sucroalcooleiro são previstos deveres inclusive para a

administração pública estadual, destacando o seu compromisso em estimular a transição correta do

sistema de colheita da cana-de-açúcar utilizando a prática da queimada, para a colheita da cana crua,

inclusive, e em especial, para os pequenos plantadores de cana, estes cuja área plantada é de até 150

hectares.   



Com efeito, está claro que a indústria paulista de uma vez por todas está comprometida em

excluir as práticas desnecessárias ou lesivas ao meio ambiente como meios de produção. Este exemplo

deve e merece ser copiado, para que o etanol brasileiro fique acima de qualquer crítica internacional e

conquiste cada vez mais espaço em um mundo onde o seu uso se faz tão necessário.

Enfim, novas tecnologias são fundamentais para diminuir o impacto ambiental das atividades

sucroalcooleira, outro bom exemplo é o sistema de limpeza a seco da cana-de-açúcar, que permite a

separação da palha por meio da ventilação e gera também uma diminuição na perda de sacarose de

2% no sistema convencional para apenas 0,5% na cana inteira .

A limpeza a seco é uma tecnologia desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira – CTC,

com a participação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA.  Existem duas opções para os

associados: a primeira elimina as impurezas e também separa a palha que foi recolhida com a

cana-de-açúcar, a segunda, oferece a limpeza, bem como, uma melhoria da matéria-prima, mas não

separa grande quantidade de palha . 

O certo é que a limpeza a seco evita o desperdício de água para lavagem da cana, medida

estaque propicia um benefício econômico para empresa, mas também uma solução responsável do

ponto de vista ambiental.

Dentre as tecnologias de ponta utilizadas no setor sucroalcooleiro está a membrana molecular.

Trata-se de um processo de desidratação alcoólica, conhecido como “pervaporação”, sendo capaz de

gerar álcool anidro com 99,9% de pureza. Outra grande vantagem do processo é o baixo consumo de

energia, consumindo tão somente 0,06% quilo por vapor de litro de etanol, enquanto os demais

processos, que usam solvente, consomem o equivalente a 1 kg/ litro de etanol . A pervaporação é uma

inovação tecnológica que visa alcançar até mesmo os mercados mais exigentes em termos de pureza.

Por fim, já existe na agroindústria açucareira à adoção da agricultura de precisão  em diversas

indústrias paulistas. Acreditam os empresários que o uso e o domínio desta tecnologia pode facilitar e

incentivar a entrada dos produtos brasileiros no mercado internacional. Atualmente, 56% das 205

indústrias de São Paulo fazem uso da agricultura de precisão, inclusive com o monitoramento dos

dados obtidos por satélite .



3.3 DIREITO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O ETANOL BRASILEIRO

O termo “mudanças climáticas” é compreendido de maneira genérica e está vinculado ao efeito

estufa: sejam as conseqüências do aumento da temperatura terrestre, ou as causas para o aquecimento

global, e ainda como a humanidade tem que se comportar de agora em diante para amenizar os

prejuízos ligados ao fenômeno .  

Para diminuir as conseqüências do efeito estufa, é forçoso diminuir as emissões dos gases do

efeito estufa – GEE proveniente da queima do carvão. O carvão é usado principalmente para gerar

eletricidade, mas sua queima representa cerca de 40% das emissões globais de CO2. Em verdade o

carvão pode oferecer energia útil a baixo custo, entre US$ 1,00 e US$ 2,00 por MMBtu (um milhão

de Btu – Unidade térmica britânica/hora), comparado a US$ 6 e US$ 12 por MMBtu para o petróleo

e gás natural, sem contar que os preços do carvão se mantém relativamente estáveis, enfim, somente

uma taxação muito alta sobre as emissões de carvão fariam os responsáveis pensar em meios

alternativos em relação a esta matriz energética .     

Hodiernamente os esforços para diminuir as emissões de GEE possuem caráter de mitigação e

prevenção, logo, o maior objetivo dessas políticas é evitar que danos maiores ocorram em longo prazo.

Nesse viés, as estratégias de mudança do clima buscam mitigar ou reduzir, e ainda a adaptação dos

mais variados setores da economia para as mudanças que ainda hão de chegar. Os países que mais

sofrerão com as mudanças climáticas são os mais pobres e menos desenvolvidos, afinal, a capacidade

de adaptação para quem dispõe de menos recursos financeiros torna-se mais difícil, ainda porque estes

países são na sua grande maioria, dependentes da agricultura  

Existem problemas ambientais de primeira geração e problemas ambientais de segunda

geração. As normas de primeira geração tem por escopo o controle da poluição, e ainda a tutela do

direito ao meio ambiente como um direito fundamental do ser humano, assim, neste contexto, a

dimensão antropocêntrica surge como alicerce primeiro da proteção jurídica ao meio ambiente,

considerando que a dignidade da pessoa humana, situa-se, até mesmo, no centro da dignidade

ambiental. Por outro lado, os problemas ambientais de segunda geração, são decorrentes de fontes de

poluição dispersas, porém, são aptos a causarem aquecimento global, mudanças climáticas e as

conseqüências da destruição da biodiversidade . 



O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas – IPCC, foi criado em 1988 pelo

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e pela organização meteorológica

mundial – OMM . O IPCC é divido em três grupos de trabalho: o grupo 1 (um) pesquisa os dados

técnicos a respeito do clima, verifica se houve mudança e até mesmo se houve aumento da

concentração dos gases responsáveis pelo efeito estufa na atmosfera; o grupo 2 (dois) faz uma análise,

entre outras questões, da vulnerabilidade para os ecossistemas em razão das mudanças climáticas, com

efeito, procura solucionar os impactos ambientais diferenciando as regiões; o grupo 3 (três) analisa os

impactos econômicos e sociais em decorrência dessas mudanças climáticas .  

Cabe ao IPCC a divulgação de relatórios a respeito da situação climática do planeta, para isso

conta com mais de 2.500 cientistas pertencentes a mais de 130 países. Em 2007 o relatório concluiu

com 90% de certeza que o homem interfere diretamente no aquecimento global .  

A intensificação do aquecimento produz um derretimento maior dos pólos, Ártico e Antártica,

essas regiões necessitam de monitoramento constante para calcular em qual velocidade acontece à

redução das camadas de gelo. Se o gelo do Ártico desaparecesse por completo, muitos animais

estariam sentenciados à morte, como o urso-polar, dependente do gelo para encontrar alimentos na

água. Imagens de satélite comprovam a perda substancial de camadas de gelo, com pedaços

fragmentados. Um exemplo é a plataforma Wilkin que desde 1990 já desapareceu cerca de 3 mil

quilômetros quadrados. Especificamente sobre a Antártica, área cuja projeção é no sentido da América

do sul, a temperatura aumentou cerca de 3°C nos últimos 50 anos . 

Outro dado preocupante das mudanças climáticas é a poluição. Em decorrência da

concentração de poluentes no ambiente, aumentam os casos de doenças respiratórias graves,

internações, asma, bronquite, entre outras, sendo vítimas frágeis e muitas vezes fatais, as crianças e os

idosos. Com o passar dos séculos o organismo humano desenvolveu mecanismos para reagir aos

agentes nocivos presentes no ambiente. O processo de seleção natural fez com que muitos indivíduos

não resistissem, restando tão somente os mais aptos. Para se ter idéia, durante muitas décadas não

foram necessários antibióticos para debelarem infecções, sendo suficiente o próprio sistema

imunológico do indivíduo para atingir a cura. Contudo, após a Revolução Industrial, mais poluentes

foram despejados na atmosfera, ou seja, mais poeira e gases tóxicos, com isto, nem sempre o sistema



imunológico dos seres humanos consegue atingir a cura quando exposto à agentes nocivos, mas sim,

gerar uma lesão que a depender da gravidade, pode ser fatal .

Percebeu-se que as temáticas ambientais não poderiam ficar restritas aos debates entre

cientistas. O que era visto como mera falácia ganhou a preocupação de governantes de vários países

pelo mundo, afinal, a proteção ambiental mostra-se como o único meio de propiciar a manutenção da

vida humana no planeta. Com efeito, é indispensável frear os efeitos drásticos das mudanças climáticas

e pensar em soluções rápidas e eficientes. 

Pode-se fazer menção a um regime internacional de mudanças climáticas, cita-se, para isto,

dois instrumentos. A convenção quadro das nações unidas sobre mudança climática, assinada no Rio

de Janeiro em 1992, e o protocolo de Kyoto assinado em 1997. O último tem como meta diminuir a

emissão de gases tóxicos responsáveis pelo aumento do aquecimento global, sem esquecer, portanto,

do compromisso que os países em desenvolvimento precisam ter com o meio ambiente. 

Ainda o Protocolo de Kyoto criou dois grupos de países: os países pertencentes e os países

não pertencentes ao anexo um. Cabe aos países pertencentes o dever de reduzir às emissões de gases

tóxicos até 2010, para os países do outro grupo, uma nova data posterior trará tal obrigatoriedade .

Questões ambientais para serem satisfatoriamente resolvidas, requerem acordos e debates

entre o maior número de países, afinal, a poluição gerada no Brasil tem seus efeitos nocivos espalhados

pelo planeta, e não apenas nos limites territoriais brasileiros. Até a revolução industrial a meta única dos

países era conseguir lucros e desenvolver suas economias, mesmo que isso significasse prejuízos

ambientais. Sem dúvida, a grande tomada de consciência de maneira global aconteceu na Conferência

da ONU de 1972, em Estocolmo. 

A partir de 1972, a pressão da opinião pública interna aliada as Organizações não

governamentais foram de efetiva importância para que os Estados aderissem ao desenvolvimento

sustentável e se preocupassem em estabelecer normas visando à proteção do meio ambiente. 

Ademais, enquanto a Conferência de Estocolmo pode ser compreendida como o marco para a

conscientização das nações sobre a importância da preservação ambiental, e dever de frear as

agressões à natureza e seus recursos esgotáveis, foi com a ECO/92 no Rio de Janeiro que normas

ambientais de conteúdo obrigatório tornaram-se diretrizes de um novo caminho a ser perseguido em

busca da sustentabilidade. 



Guido Fernando Silva Soares cita três aspectos da ECO/92: a introdução do conceito de

sustentabilidade, a partir daí o termo foi adotado em atos internacionais como no âmbito do

GATT/OMC; a idéia sobre futuridade, logo, passou-se a questionar sobre os efeitos das iniciativas dos

Estados  relacionados à políticas ambientais, ou seja, a preocupação com o futuro, colocando em

destaque o princípio da prevenção em sede de direito ambiental internacional, visto que proteger a

natureza significa garantir a qualidade de vida das futuras gerações; a colocação da temática do meio

ambiente nos demais campos do Direito Internacional, demonstrando que o Direito Internacional do

Meio Ambiente é uma necessidade da globalidade dos dias atuais, com isto tem-se um duplo

alastramento, o primeiro, é o alastramento geográfico, já que no campo político e jurídico as normas de

direito ambiental passam a ser alvo de consideração, e o segundo, o alastramento temático, que

significa uma abertura a temas relacionados à proteção do meio ambiente .

Os eventos climáticos devastadores, que são apontados como conseqüências ao aquecimento

da terra tornaram-se desastres conhecidos pelos brasileiros. Em novembro e dezembro de 2008 os

catarinenses precisaram lidar com uma verdadeira catástrofe causada pela enchente, foram milhares de

famílias desabrigadas, e infelizmente, muitas pessoas não resistiram às inundações .

Em 2009, no início do mês de maio, as enchentes já haviam deixado inúmeras famílias sem suas

casas no Nordeste e no Norte. Os Estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Bahia, Pará e Amazonas

tiveram prejuízos consideráveis, com número superior a 600.000 pessoas atingidas diretamente pelas

chuvas. Só no Piauí um número não inferior a 36.000 pessoas tiveram algum prejuízo decorrente das

enchentes. No norte do Brasil, especificamente no Estado do Pará, a defesa civil decretou um número

de 32.000 pessoas afetadas pelas inundações .

Os desastres naturais trazem levam-nos a uma conclusão: não é o planeta que precisa mudar

para que os seres humanos sobrevivam, mas é o ser humano que deve mudar seus hábitos e padrões

de consumo, para se adaptar às novas exigências do planeta.   Com as secas excessivas as cidades

rurais em que os moradores sobrevivem eminentemente da agricultura serão atingidas, o que pode

deflagrar em um maior índice de desnutrição, morte dos indivíduos menos resistentes, como as crianças

e os idosos e um aumento da miséria e da fome. Essas famílias que há décadas tiram o seu sustento da

agricultura estão seriamente ameaçadas, afinal, uma das saídas seria a migração para áreas urbanas, e

infelizmente, tantas enfrentariam ainda mais fome e miséria. Por isso, é importante e urgente à atuação



dos governantes para criar condições destas famílias, mesmo com secas intensas, permanecerem em

suas cidades. 

A construção de poços, o desenvolvimento de plantas mais resistentes a climas quentes,

saneamento básico, postos de saúde, são condições que permitem às pessoas permanecerem em suas

casas. 

Ainda no cenário nacional, há quem fale na destruição completa da floresta amazônica em razão

do aumento da temperatura terrestre. Por mais pessimista ou drástica que seja a teoria, se a proteção

da Amazônia sempre foi objeto de grandes discussões por parte dos ambientalistas, agora redobrado é

cuidado e o dever de preservá-la. A queima é uma das formas da criação de pastagens e lavouras na

região, visto o baixo custo do método e a fiscalização precária, entretanto, é evidente que as agressões

ao meio ambiente ocasionam desde problemas respiratórios aos habitantes, até a devastação do solo .

De fato, os governantes têm a obrigação de se mantenham firmes na decisão de preservar a Amazônia,

proibindo ou pelo menos controlando, as práticas nocivas ao meio ambiente, que apenas liberam mais

CO2 na atmosfera e intensificam as conseqüências danosas do efeito estufa. Outra medida muito

bem-vinda é o reflorestamento. A imposição do plantio para os agentes que devastaram a floresta

ajudaria na preservação ambiental e também funcionaria como medida preventiva contra

desmatamentos.

Diante desse quadro de mudanças climáticas, a produção do etanol combustível apresenta-se

como válida e proveitosa não apenas para o mercado, mas, principalmente, para o meio ambiente.

Cada hectare com cana-de-açúcar produz até 7.500 litros de etanol, ao passo que a mesma área para

o etanol de milho produz apenas 3.000 litros de combustível. Em 2007 foram produzidos 54 bilhões de

litros de etanol, os maiores produtores foram Estados Unidos com 24,5 bilhões de litros e a produção

brasileira sendo responsável por 21,5 bilhões de litros, desses 3 bilhões de litros foram destinados à

exportação . 

Uma das grandes inquietações atuais é a queima dos combustíveis fósseis, por isso,

combustíveis alternativos como o etanol e o biodiesel mostram-se viáveis no lugar daqueles derivados

de carvão. É inquestionável que o modelo brasileiro para produzir etanol a partir da cana-de-açúcar,

pode contribuir para a desaceleração da emissão de gases tóxicos derivados dos combustíveis fósseis.



Nos Estados Unidos a biomassa mais utilizadas para produção do etanol combustível é o milho.

Em 2007 os americanos lideram o mercado na produção de etanol superando o Brasil. Contudo, são

inúmeras as diferenças entre a produção do etanol derivado da cana e a produção do etanol a partir do

milho. A eficiência do milho é inferior a da cana-de-açúcar, pois a cana-de-açúcar exige

aproximadamente quatro vezes menos energia do que o milho para ser produzida, além disso, os custos

para produção do etanol derivado da cana-de-açúcar são menores .

Além do aproveitamento da terra ser positivo se comparado com etanol de outras culturas, a

absorção de CO2 durante o plantio é significativa. Com efeito, apesar do Brasil ser considerado líder

mundial na produção de etanol derivado da cana-de-açúcar, ainda é possível evoluir em termos

tecnológicos para melhor aproveitamento da terra. Essa meta é conquistada com pesquisas para

melhorar a qualidade da cana-de-açúcar, agricultura de precisão, um sistema mais organizado entre

colheita, carregamento e transporte, investimento para excluir das etapas de produção as queimadas. É

evidente que para os países industrializados que se comprometeram com as determinações do

protocolo de Kyoto, os biocombustíveis mostram-se como uma maneira mais eficiente para reduzir as

emissões líquidas dos gases relacionados ao efeito estufa no setor de veículos .

Com efeito, a preocupação com a emissão de gases poluentes na atmosfera, responsáveis por

um agravamento do clima tem atingido um número considerável de estudiosos, por fim, ressalva-se que

o Instituto “O Direito por um Planeta Verde” em parceria com a Embaixada Britânica, em sede do

projeto “Direito e Mudanças Climáticas nos Países Amazônicos”, envolvendo os países luso-espanhóis,

sendo estes, Brasil, Bolívia, Equador, Peru e Venezuela, tem por objetivo analisar qual o papel do

Direito diante das mudanças climáticas que tem atingido à humanidade . Em suma, tratando-se de

direito das mudanças climáticas, é imprescindível ultrapassar o plano meramente dogmático, para

alcançar-se um conjunto de normas capazes de fomentar a utilização de combustíveis alternativos

(responsáveis por uma menor emissão de CO²), sendo também indispensável à eficácia da legislação

ambiental para que sejam sancionados os responsáveis pela destruição do meio ambiente.   

3.4 A IMPORTÂNCIA DAS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NO SUCROALCOOLEIRO

PARA O DIREITO AMBIENTAL



Dentre as exigências do século XXI para a preservação ambiental uma dela é a de conciliar

atividades empresariais e desenvolvimento sustentável. Não são raras as críticas voltadas à atividade

canavieira, que a apontam como uma atividade empresarial sem compromisso social e ambiental, em

que poucos empresários preocupam-se com a qualidade de vida dos trabalhadores rurais e a poluição

decorrente das queimadas. 

Neste trabalho mostra-se que o desenvolvimento do setor está aliado ao respeito ao meio

ambiente. Lembrando, inclusive, que a defesa ao meio ambiente é um dos princípios elencados da

ordem econômica constitucional (art. 170, VI, CF), devendo todas as atividades econômicas

desenvolvidas no Brasil, observá-lo. 

Existem usineiros que não desenvolvem nenhum compromisso ético com a sociedade, e buscam

tão somente a obtenção de lucros, mas esse não pode ser considerado o retrato do setor. Em todas as

atividades existem bons e maus profissionais, de fato, nem mesmo as leis e as punições legais

mostram-se suficientes para eliminar da sociedade todos os comportamentos perniciosos. 

Por conseguinte, por mais severas que sejam as punições para quem polui ou desenvolve uma

atividade sem suportar os riscos da poluição, sempre existirão pessoas que buscarão apenas o lucro,

sem se preocupar com as atividades exercidas à margem da lei. 

Algumas indústrias no país buscam a otimização da colheita da cana-de-açúcar, através da

mecanização e abandono das práticas nocivas ao meio ambiente e ao trabalhador, como as queimadas

que além de adoecerem os trabalhadores rurais, ainda poluem o meio ambiente causando degradações

ambientais consideráveis. 

A mecanização pode ser utilizada inclusive para o plantio da cana-de-açúcar, o que facilita o

trabalho dos empregados. Embora a mecanização exija um maior preparo por parte dos trabalhadores,

e muitos empregados dos canaviais não apresentem esse perfil, na verdade, é um incentivo para a

capacitação dos trabalhadores. Maior capacitação garante um melhor salário que repercute no aumento

da renda do trabalhador e reflete na qualidade de vida das famílias. 

Adverte-se que existem dois tipos de trabalhadores nos canaviais: o trabalhador permanente e

o temporário. O primeiro é aquele que geralmente é especializado no serviço, sendo qualificado,

portanto, são esses que trabalham com as novas tecnologias implantadas nos canaviais e desenvolvem



os trabalhos técnicos; como o manejo de aparelhos, a direção de veículos pesados; enquanto os

trabalhadores temporários, que são pessoas com baixa qualificação, conhecidos como bóias-frias, têm

pouca escolaridade, sendo necessários no período da safra. São estes trabalhadores que precisam de

capacitação para que estejam preparados para trabalhar depois da mecanização e total extinção das

queimadas. 

Nesse contexto, as certificações ambientais aparecem como forma de promover o trabalho

sério dos usineiros que se preocupam com o meio ambiente, bem como para chamar atenção da

qualidade do etanol brasileiro. Ademais, o mercado internacional, principalmente o europeu, mostra-se

exigente nos critérios ambientais para importação de produtos, exigindo selos verdes. A exigência tem

sido interpretada como uma forma de criar barreiras não tarifárias para inviabilizar o comércio dos

países em desenvolvimento, contudo, se as certificações ambientais possuem tanto peso no mercado

internacional, mais parece sensato buscá-las e rechaçar qualquer discurso improdutivo sobre danos

ambientais que na realidade não existem.    

O rótulo ecológico significa que o produto é feito de forma ambientalmente correta, o atestado

é realizado através de uma marca que é colocada no produto ou na embalagem. 

Foi em 1972, na Holanda, que o primeiro selo ambiental foi criado , apesar de não ter tido

grande sucesso no âmbito nacional ou internacional, abriu uma porta para que os certificados

ambientais viessem a ser consagrados. 

Já nos anos 80 a regulamentação ambiental deu-se sobre o processo industrial, com efeito,

neste ponto da história várias entidades com a finalidade de conceder certificações ambientais surgiram.

Em 1992, vinte e dois países componentes da  Organização de Crescimento e Desenvolvimento

Econômico – OCDE, responsável por realizar a coordenação de políticas econômicas entre os países

mais desenvolvidos – adotaram programas de rotulagem ambiental. 

Sabe-se que o marketing ecológico tornou-se uma excelente alternativa para empresas

conquistarem consumidores, principalmente nos países evoluídos. Afinal, nos países em

desenvolvimento ou não desenvolvidos, a preferência do consumidor recai sobre o menor preço, e não

em produtos feitos de forma ecológica. Acontece que os consumidores dos países mais pobres muitas

vezes não possuem a escolha de pagar mais caro por um determinado produto mesmo que isso

signifique menos danos ambientais, principalmente quando a renda da família é baixa ou então, mesmo



uma família de classe média que precisa cortar gastos para pagar as despesas mensais, ao passo que

nos países desenvolvidos, questões ambientais podem ser suportadas com facilidade pelos indivíduos .

Inclusive as certificações ambientais possuem por finalidade afastar as acusações de dumping

ambiental, sendo este a produção de um bem sem a interiorização dos custos ambientais no preço final,

chegando até as mãos do consumidor a um preço inferior ao de mercado, ou então, é o desrespeito

por parte do produtor que não havendo leis ambientais no país, explora ao máximo o meio ambiente

visando auferir maiores lucros. Com efeito, estes instrumentos, uma vez utilizados pelas indústrias

sucroalcooleiras trariam benefícios para a comercialização do etanol derivado da cana-de-açúcar

também no mercado internacional, pois seriam mais um elemento capaz de demonstrar a preocupação

dos empresários com a proteção do meio ambiente. 

Depois de certificadas às empresas envolvidas com métodos de produção limpos, terão uma

clara vantagem sob as demais. Eis que a livre concorrência permite que os agentes econômicos mais

responsáveis mantenham-se no mercado, na medida em que preenchem as exigências requeridas pelos

compradores. Ora, o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo é o Brasil, com sete milhões de

hectares plantados , neste viés, não basta ser um grande produtor, é necessário principalmente ter um

padrão de qualidade considerado excelente e comprovado cientificamente, capaz de refutar qualquer

crítica. 

A certificação ambiental é utilizada em muitas áreas ou setores, sendo de grande importância

para atestar a qualidade de um serviço ou produto. Além de informar aos potenciais consumidores ou

clientes, ainda afasta as barreiras no comércio internacional. Sem dúvida, quanto mais exigente é a

certificação, maior é a qualidade do serviço ou produto, por conseguinte, para que a certificação seja

levada em consideração, o procedimento para obtê-la precisa ser claro e sério. Assim, quanto mais

atores estiverem envolvidos no processo de diálogo para a criação da certificação, tais como,

produtores, indústria, associações, ONGs, mais respeitada e valiosa será a certificação .   

Um bom exemplo de crescimento com respeito ambiental acontece na cidade de Bariri, no

interior de São Paulo, a qual possui 30 mil habitantes, sendo repleta de canaviais. Bariri iniciou um

trabalho pioneiro na busca por uma certificação sócio ambiental do álcool, o que se espera que seja

copiado por outros usineiros do Brasil. Trata-se da conquista do “selo da cana”, este que é oferecido

pela Organização Internacional Agropecuária – OIA, mas não é fácil consegui-lo, diversas são as



exigências para que ao produtor interessado, inclusive em relação aos trabalhadores dos canaviais, que

tem direito a intervalos nas horas de trabalho, material de proteção pessoal e alimentação digna. Para

receber a certificação deve-se seguir um rigoroso protocolo com diversas normas dos mercados mais

exigentes do ponto de vista sócio- ambiental . 

Em 2002 a Organização Internacional Agropecuária – OIA iniciou os trabalhos de certificação

também no Brasil, utiliza como critérios as exigências do mercado orgânico mundial, tais como União

Européia, Estados Unidos, já no Brasil observa a lei 10.831, de 23 de dezembro 2003 que dispõe

sobre o sistema orgânico de produção agropecuária, considerando-o, nos termos do art. 1° da lei,

como todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos

naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais,

tendo por objetivo, a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a

minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos

culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso

de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de

produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio

ambiente . 

Ainda no mesmo diploma legal há regras para a comercialização, advertindo o art. 3°: para sua

comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido

oficialmente, segundo critérios estabelecidos em regulamento.  

Em 30 de agosto de 2008 a OIA, ao lado da ASSOBARI, Usina Della Coletta e o SEBRAE

apresentaram o primeiro protocolo Agro-Sócioambiental de uma Associação de Fornecedores de

cana-de-açúcar em parceria com uma Usina. Podem ser enumerados os seguintes objetivos: incentivar

e desenvolver o trabalho de pequenos e médios fornecedores de cana-de-açúcar e sua Associação;

tornar diferenciado os produtos oriundos da cana-de-açúcar (etanol, açúcar) desde a sua produção

primária até o processamento, claro que um produto certificado leva consigo a garantia da

sustentabilidade e o respeito ao trabalhador rural; demonstrar que aquele produto obedecer às

exigências de Boas Práticas Agrícolas e sócio-ambientais dos mercados mais exigentes do mundo;

viabilizar um sistema de Gestão de Qualidade na Associação que possibilite o cumprimento do

protocolo, e inclusive das exigências futuras do mercado; agregar valor ao produto final e promover a



distribuição dos benefícios ao longo da cadeia produtiva, favorecendo o pequeno e médio fornecedor

de cana; a realização de auditorias externas para comprovar a qualidade do protocolo, a serem

realizadas na ASSOBARI e fornecedores associados, bem como na Usina Della Coletta .

Já em 17 de outubro de 2009 os produtores de Bariri receberam o selo verde até então inédito

no Brasil, 30 produtores foram contemplados pelo certificado BPA (certificado de boas práticas

agrícolas), o que corresponde a uma área de 2.862,81 hectares de cana plantada de acordo com

normas internacionais. Para conseguir o certificado foram observados pelos empresários cerca de 300

normas com conteúdo ambiental, tecnológico e até qualidade de trabalho . 

Dito isto, a busca por um selo verde, revela-se como um passo muito importante dado pelos

empresários do setor sucroalcooleiro, afinal, o etanol com esta qualificação torna-se mais atraente não

apenas para o consumidor interno como para o mercado internacional, que faz questão de produtos

verdes e limpos como forma de respeitar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade. 

Outra certificação está prevista para 2010, trata-se da Better Sugarcane Initiative –  BSI,

uma certificação global para os produtores da cana-de-açúcar. Segundo Geraldine Kutas, assessora

internacional da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), a meta é levar em considerações

diretivas da União Européia de promoção de energia renovável que prevê até 2017 uma redução de

50% dos gases causadores do efeito estufa, logo, uma vez certificado, o produto facilmente será aceito

no continente europeu. Se esta certificação for, de fato concretizada, será um grande avanço para o

mercado internacional de biocombustíveis, principalmente de etanol .  

Para que receba a certificação a empresa precisa implementar determinados princípios e

critérios (P&Cs), os cinco princípios são: 1) Cumprir a Lei – leis nacionais e convenções internacionais,

; 2) Respeitar os direitos humanos e trabalhistas; 3) Gerenciar eficiências de insumos, produção e

processamento de modo a aumentar a sustentabilidade; 4) Gerenciar ativamente a biodiversidade e

serviços do ecossistema; 5) Melhorar constantemente as áreas chaves do negócio. 

Dentre os critérios enumera-se:

1. cumprir as leis relevantes e aplicáveis – leis nacionais e convenções internacionais,

ressalvando que tais instrumentos legais não se limitam aos regulamentos que regem a posse e o

usufruto da terra, trabalho, práticas agrícolas, meio ambiente, práticas de transportes e processamento. 



2. cumprir com a convenção da OIT sobre o trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação,

negociação e o direito de negociar convenções coletivas. Para este critério, é imprescindível observar

os direitos trabalhistas, bem como os direitos humanos, aos fornecedores e contratados – o

cumprimento dessas normas será objeto de constatação por auditores, sendo vedado o trabalho infantil

e trabalho forçado. Portanto, é indispensável propiciar aos funcionários um ambiente de trabalho

seguro, com a devida implementação das medidas que diminuam os riscos no ambiente de trabalho,

neste caso, principalmente nos canaviais;

3. Gerenciar o processamento dos insumos, da produção e do processamento para aumentar a

sustentabilidade – acompanhar a eficiência do processo, assim como o impacto da produção, a fim de

que providências sejam tomadas para melhorar o processo produtivo quando necessário. Para o

atendimento deste critério é realizado inclusive o monitoramento da emissão de gases responsáveis pelo

efeito estufa;

4. Avaliar o impacto de empresas de cana de açúcar na biodiversidade e nos serviços do

ecossistema;

5. Assegurar o treinamento dos empregados em todas as áreas de serviço, potencializando suas

habilidades, ao mesmo tempo, é preciso investir na qualidade da cana-de-açúcar, do solo e da água . 

É fácil perceber que as exigências para certificações ambientais não costumam ser tranquilas,

afinal, é tormentoso realizar um grande investimento na usina para garantir uma produção de qualidade,

bem como, um ambiente de trabalho satisfatório aos funcionários. 

O governo brasileiro ao lado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade

Industrial – INMETRO, órgão pertencente ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio –

MDIC, está criando um procedimento para certificação do etanol. O intuito do governo é exatamente o

de proteger o combustível nacional das barreiras não tarifárias impostas pelo mercado internacional.

Para que essa certificação seja observada pelos demais países, a sua criação não pode poupar o setor

sucroalcooleiro das exigências por mais rigorosas que sejam, não deixando nenhum espaço para

questionamentos sobre sua credibilidade .  

Por fim, cita-se o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar, enviado para o Congresso

Nacional através do Decreto n° 6.961/2009 e do Projeto de Lei 6.077/2009. O decreto visa

regulamentar as áreas onde não será possível o cultivo da cana-de-açúcar, sendo estas, Amazônia,



Pantanal, Bacia do Alto Paraguai, áreas com cobertura original em todo o país e unidades de

conservação; terras destinadas ao povo indígena .  

O decreto que prevê o Zoneamento Agroecológico possui quatro artigos, o artigo 1° do

decreto informa que este se encontra em vigor a partir da safra 2009/2010, ou seja, em 1° de janeiro

de 2010. Espera-se que o instrumento legal demonstre aos demais países interessados em comercializar

o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, a preocupação brasileira em conciliar crescimento

econômico com desenvolvimento sustentável no complexo sucroalcooleiro .

Adotar as medidas sócio-ambientais na produção do etanol combustível sagrará o combustível

brasileiro como verde e limpo para qualquer país do mundo. Tais exigências podem ser esperadas para

os próximos anos, e a tendência normal do mercado é selecionar os agentes econômicos mais aptos, ou

seja, neste caso, aqueles que se preocupação em investir na usina para consagrá-la como uma empresa

consciente, que abraça o compromisso ético de preservar o meio ambiente para as futuras gerações.

Não é exagero pensar na concretização de certificações ambientais para a cana-de-açúcar,

pois qualquer medida que vise comprovar a importância do etanol, será indispensável para comprovar

a sua qualidade frente a críticas internacionais infundadas, movidas tão somente pela intenção daqueles

que não se conformam com o progresso econômico e tecnológico das nações em desenvolvimento.  

3.5 A CANA-DE-AÇÚCAR NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

O crescimento econômico que aconteceu no Brasil ao longo do século XX refletiu em uma

crescente necessidade por fontes de energia primária.  Em verdade, a partir do final da segunda guerra

mundial foi incrementado o uso de energia no país, em razão de fatores como o crescimento

demográfico, o processo de urbanização intensificado e a industrialização . 

Contudo, graças a um grande potencial de terras, água e tecnologia, o Brasil pôde

desempenhar importante papel estratégico no cenário mundial por meio de fontes de energia renovável .

Por sinal, em 2009, 47,2% da energia utilizada no Brasil provieram de fontes renováveis, percentual

este que se deve ao uso de energias alternativas como a eólica, a solar e as provenientes da

cana-de-açúcar .



No que tange a energia gerada a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em 2009 foram

comercializados para o governo federal mais de 4 mil MW, o que significa 4% da matriz energética

brasileira . 

A cana-de-açúcar é uma planta conhecida no país, visto que há muitas décadas os agricultores

dominam as técnicas necessárias para o seu plantio. Algumas das particularidades da cana-de-açúcar

justificam a prosperidade da biomassa na matriz energética brasileira. Pode-se citar como exemplos:

a) Baixo uso de fertilizantes – os resíduos industriais da produção do etanol e açúcar funcionam

como fertilizantes orgânicos, o que diminui a necessidade do uso de fertilizantes agressivos ao solo e

que provocam severa degradação do meio ambiente;

 b) Consumo de defensivos – o controle biológico de pragas é um método bastante propício

para ser utilizado na monocultura açucareira, afinal, evita que as pragas se tornem resistentes aos

pesticidas comuns e protege os trabalhadores do contato com produtos tóxicos;

c) Baixo índice de perdas do solo – a cana-de-açúcar é um produto que apresenta baixo índice

de perda do solo, e a tendência é ainda tornar mais eficiente a plantação e colheita com o abandono

das técnicas que utilizam queimadas excessivas. Ademais, com os avanços tecnológicos na agricultura,

é possível se produzir mais em bem menos área. As queimadas são bastante criticadas por diminuem os

custos da produção, mas em troca causarem danos ao meio ambiente. De nada adianta a opção por

combustíveis verdes se o método de produção é absolutamente danoso ao meio ambiente, logo, a

responsabilidade ambiental deve começar desde a colheita para que os consumidores tenham acesso a

produtos verdadeiramente “limpos”. 

d) Baixo uso de água – a monocultura açucareira precisa de pouquíssima irrigação, em muitos

canaviais as chuvas trazem o volume de água necessário;

e) auto-suficiência energética – no processo produtivo de etanol as usinam queimam o bagaço

da cana-de-açúcar, esse processo garante a produção de energia térmica e de energia elétrica .

Outras razões ainda são acrescentadas:

f) Mecanização – várias indústrias buscam na mecanização a solução para a eliminação das

queimadas e melhor utilização da cana-de-açúcar. Essa medida apesar de ser impulsionada pela

legislação que visa acabar com as colheitas tem sido antecipada por muitos usineiros antes do prazo

exigido por lei. A mecanização faz com que a palha da cana-de-açúcar seja conservada em melhor



quantidade, logo, essa palha poderá ser usada para produzir eletricidade no processo chamado

co-geração de bioeletricidade. Com a eliminação das queimadas, os trabalhadores dos canaviais não

são expostos ao ar poluído que causa doenças respiratórias e ainda torna o trabalho penoso e árduo . 

g) Novas tecnologias – inúmeras tecnologias chegam ao mercado para melhorar a qualidade do

plantio e também da colheita. O sistema de limpeza a seco da cana além de evitar o desperdício de

água, ainda oferece uma redução significativa na perda da sacarose. O desenvolvimento de variedades

de cana mais resistentes às secas e vulnerabilidades climáticas aparece como uma evolução do setor

sucroalcooleiro, e desperta interesse entre os produtores.

h) Co-geração de energia – a palha da cana serve para a produção de energia elétrica que

pode ser negociada no mercado. A bioeletricidade representa um novo mercado, trazendo benefícios

econômicos, sociais e ambientais.

A participação da cana-de-açúcar na matriz energética brasileira ainda não atingiu todo o seu

potencial, afinal, apenas 22% das usinas de cana-de-açúcar comercializam energia para a rede elétrica

brasileira . Para que a participação da cana-de-açúcar na matriz energética alcance todo o seu

potencial, mostra-se indispensável não descartar os investimentos tecnológicos que tem por finalidade

intensificar a produção, bem como implantar políticas públicas de fomento para que o crescimento do

setor.

Energias limpas que possam ser negociadas em substituição as provenientes de fontes

esgotáveis e poluentes serão bem-vindas e disputadas no século atual. Não é certo o futuro energético

no século XXI, afinal, não se sabe bem quanto tempo a terra terá petróleo suficiente para

disponibilidade e estoque, mas ao lado desse fato, muitas sociedades contemporâneas não parecem

tolerar os impactos ambientais decorrentes do uso de combustíveis fósseis . 

Os Estados Unidos através da secretaria de Estado de energia norte-americana pediu ao

Conselho Nacional de Petróleo – CNP – um estudo para explicar quais serão os desafios para o setor

energético em longo prazo no que tange ao uso do petróleo e gás natural. 

Para responder essa questão complexa, 350 profissionais de áreas diversas como economia,

geopolítica, meio ambiente, dentre outros, chegaram a algumas conclusões, coloca-se aqui algumas

delas: até o final do século XXI o carvão, o petróleo e o gás natural ainda serão indispensáveis para

preencher a demanda energética daquele país; a reserva de petróleo e gás natural no mundo não está



chegando ao fim, porém, os riscos de uma expansão contínua de consumo a fim de atender a

necessidade de demanda dos referidos recursos, está crescendo, principalmente em razão da

dependência histórica de fornecimento com regiões politicamente vulneráveis e instáveis. A solução

para amenizar esses riscos está no aumento da exploração norte-americana a outras fontes de energia,

incluindo biomassas, carvão, energia nuclear e energias renováveis .

As questões energéticas há muitas décadas suscitam conflitos internacionais . A tendência atual,

como foi dito, é a busca por fontes energéticas alternativas, que supram as demandas por energia e

ainda visem à sustentabilidade. As energias renováveis significam que seus ciclos se repetem, logo, ao

contrário das fontes esgotáveis ou quantitativamente limitadas, é um processo dinâmico, que terá

renovação. 

No Brasil quase todas as usinas de açúcar e álcool são autosuficientes em energia utilizando o

bagaço da palha da cana-de-açúcar. Para que a cana-de-açúcar seja processada há elevada demanda

de energia, seja esta térmica, elétrica ou mecânica, contudo, sendo o caldo extraído, é possível com a

queima do bagaço, produzir as três formas de energia. Interessante imaginar o processo de evolução

pelo qual passou o setor sucroalcooleiro, pois inicialmente o bagaço da cana servia para substituir à

lenha na geração do calor, nesse viés, é um processo recente a utilização do bagaço para gerar vapor e

depois obter energia .

Existem vários conceitos para co-geração, a Eletrobrás no seu plano decenal de expansão

2000/ 2009 afirmou que co-geração é o  “ processo de produção simultânea de energia térmica para

calor de processo e energia elétrica ou mecânica a partir de um combustível”, enquanto para a ANEEL

na resolução 21 de 2000 significa: “o processo de produção combinada de calor útil e energia

mecânica, geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia química

disponibilizada por um ou mais combustíveis” .

Em relação à energia utilizada pelas usinas de álcool e açúcar, pode-se assegurar que quase

todas são autosuficientes, logo, 98% da energia vem do bagaço da cana-de-açúcar, e apenas 2% da

sua demanda é adquirido com diesel, lenha, álcool e gasolina por meio de distribuidoras .  

Segundo pesquisa “Brasil Sustentável” da Fundação Getúlio Vargas e Ernst & Young, 2008 a

partir de 2015 a bioletricidade oferecida por meio da cana-de-açúcar deverá gerar cerca de 10GW de



potência. Outra consideração é a respeito do mercado de combustível para frota veicular, de acordo

com o mesmo estudo, haverá um crescimento de 3,3 ao ano de 2007 a 2030 .

São as expectativas para 2025: consumo brasileiro de 78 bilhões de litros de etanol;

exportações de etanol rendendo 25 bilhões; consumo doméstico de açúcar de 20,6 milhões de

toneladas, exportação de 46 milhões de toneladas; área colhida de 16,8 milhões de hectares .

Entretanto, essa expansão não pode ser divorciada do respeito ao trabalhador rural e aos

ecossistemas locais, caso contrário, estar-se-ia tão somente trocando o problema da utilização dos

combustíveis fósseis por outro de caráter social. 

Expectativas surgem em relação à bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar. Sabe-se que este

é um mercado promissor e com grandes vantagens, entre essas, para que as usinas sejam capazes de

gerar excedentes energéticos são necessários projetos com portes reduzidos, inferiores a usinas termo e

hidroelétrica; a implementação do projeto também é facilitado pelo tempo de construção e tempo de

implantação reduzido; facilidade de licenciamento ambiental e, por fim, a geração de crédito de

carbono .

Em 2001 os brasileiros tiveram que enfrentar uma grande crise energética que deflagrou em um

apagão, e uma das soluções que podem afastar o risco de um novo apagão é a utilização da

bioeletricidade fornecida através de biomassas. Acontece que energia elétrica também pode ser gerada

a partir de fontes renováveis como biomassa, ventos, água. Em razão da crise energética, em 2002 foi

criado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas – PROINFA, por meio deste programa, está

assegurada a compra de energia proveniente de outras fontes de energia durante 20 anos. Inclusive,

foram contratadas 25 usinas térmicas que utilizam o bagaço da cana como fonte de energia .

Atualmente a biomassa, incluindo o bagaço de cana-de-açúcar representa 5% da oferta interna

de energia elétrica. Há perspectivas no sentido da bioeletricidade decorrente do setor sucroalcooleiro

poder alcançar a medida de 10.158 MW médios exportados até a safra do ano 2017/2018, logo, um

valor que corresponde a uma reserva de energia para o sistema elétrico ainda maior do que a ofertada

pela hidrelétrica Itaipu em um ano. Contudo, para que essas metas sejam alcançadas é indispensável

que sejam efetuadas políticas setoriais nos leilões que viabilizem a oferta de energia limpa, para que a

energia seja negociada sem entraves .



As biomassas na matriz energética brasileira consagram um meio limpo e sustentável de atender

às demandas da população brasileira por energia. O Brasil dispõe de tecnologia para através do

aproveitamento das biomassas, principalmente a cana-de-açúcar e da sua palha, proporcionar

segurança energética para a sociedade.  Estudos que comprovem a qualidade do etanol derivado da

cana-de-açúcar são bem-vindos, para que fique claro ao mundo a qualidade do combustível brasileiro,

além disso, o Brasil é um dos países com uma avançada legislação ambiental, ou seja, condutas nocivas

ao meio ambiente são passíveis de sanções para os responsáveis.

4. O ETANOL BRASILEIRO E O COMÉRCIO INTERNACIONAL

A cana-de-açúcar é manipulada há séculos pelos brasileiros, que dominam o método de

preparação tanto do açúcar como do etanol combustível. Em tempos de críticas ambientais decorrentes

do abuso no uso dos combustíveis fósseis, o etanol da cana-de-açúcar revela-se no cenário



internacional como uma fonte energética alternativa capaz de amenizar os efeitos nocivos causados ao

meio ambiente pela queima e utilização dos combustíveis fósseis. 

Usualmente o etanol brasileiro é alvo de barreiras protecionistas que impedem a consolidação

do produto em larga escala. Não obstante, protecionismo é a utilização de medidas cuja finalidade é

alterar um fluxo comercial em benefício dos produtores nacionais. O protecionismo opõe-se à liberação

do fluxo de comércio que tem por objetivo a eficiência pela concorrência de mercado .

Estipula-se que as barreiras protecionistas impostas pelos países desenvolvidos ao Brasil são

responsáveis pelo prejuízo de aproximadamente 17 bilhões de dólares anuais. São os produtos

agrícolas os que encontram mais dificuldades para entrar sem obstáculos no comércio internacional .

Outrossim, a utilização do etanol em substituição aos combustíveis fósseis chama atenção

internacional, não apenas porque libera menos gases responsáveis pelo efeito estufa, mas porque a

cadeia de produção sucroalcooleira gera impactos econômicos-sociais positivos, tais como o aumento

de emprego e renda entre a população rural, e a clara diminuição da importação dos combustíveis

derivados do petróleo . 

4.1. ETANOL BRASILEIRO E A CRISE MUNDIAL DE ALIMENTOS

Uma das justificativas usuais para imposição de barreiras comerciais internacionais ao etanol

proveniente do Brasil por países desenvolvidos baseia-se no receio de que o uso em larga escala do

etanol possa trazer prejuízos à indústria alimentar. Crítica essa infundada, haja vista que a biomassa

utilizada pelo Brasil para produção do etanol é a cana-de-açúcar e esta não concorre com os demais

gêneros alimentícios.  

Para que a cana-de-açúcar se consolide no mercado como uma commodity internacional,

faz-se necessário investir na tecnologia de produção e ampliar a exportação do etanol para mais países

que desejem utilizar o etanol combustível como fonte de energia, contudo, é de fundamental importância

enfrentar de uma vez por todas as críticas ao etanol derivado da cana-de-açúcar. 

Enquanto o etanol derivado da mandioca ou do milho podem com facilidade serem apontados

como perniciosos por agravarem uma suposta crise alimentar pelo mundo, o biocombustível brasileiro



derivado da cana-de-açúcar possui particularidades que o isenta de responsabilidades na deflagração

de uma crise alimentar. 

Com efeito, o impacto da produção dos biocombustíveis na indústria alimentar realmente

aconteceu em alguns países, isso quando o país utiliza para a produção do biocombustível uma

biomassa que também é empregada em larga escala para consumo humano e animal. Um exemplo disto

houve no México em 2007 com a “crise da tortilha” , em decorrência do aumento da demanda por

etanol derivado do milho nos Estados Unidos.  Como conseqüência no México, uma vez que este país

importa milho dos Estados Unidos para complementar a sua produção, a tortilha aumentou até 15

pesos o quilo, enquanto antes da crise não chegava a 5 pesos o quilo. O aumento do preço da tortilha

ocasionou o protesto de milhares de mexicanos, que exigiam que o governo mexicano se mantivesse

mais firme frente às exigências do mercado internacional .

Enquanto no Brasil, a produção do biocombustível etanol, é bem diferente da que ocorre nos

Estados Unidos. Os brasileiros por utilizarem a cana-de-açúcar, precisam realizar a rotação de culturas

durante a plantação com outras sementes, isto é, onde é plantada a cana-de-açúcar o solo poderá ser

recuperado de forma sustentável proporcionando a renovação dos canaviais, com o plantio de culturas

como a soja e o amendoim . 

Do ponto de vista social há vantagens significativas, afinal, os empregados não precisam ser

dispensados nas entressafras, pois para o plantio de outras culturas e posterior colheita, também é

necessário mão de obra. A rotação de feijão com a cana-de-açúcar é comum no norte do Rio de

Janeiro, o que representa a redução de 35% nos custos da plantação da cana-de-açúcar. Outras

experiências positivas pelo Brasil mostram que a rotação de outras culturas tem muitas vantagens para

o plantio da cana-de-açúcar, como em Ribeirão Preto, onde a rotação da cana-de-açúcar envolve

também a soja e o amendoim, o que acarreta uma redução de 50% dos custos da renovação dos

canaviais . 

Em razão destes aspectos que tornam a podução do etanol brasileiro singular, a Organização

das Nações Unidas – ONU, no relatório do desenvolvimento humano 2007/ 2008 – RDH

pronunciou-se em favor do fim das taxas impostas ao etanol produzido no Brasil. O texto afirma que a

produção do etanol não beneficiaria apenas o Brasil, como os demais países, por ser o biocombustível

mais eficiente na atualidade em reduzir as emissões de carbono  .  



Outrossim, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO, por

meio do documento “Bioenergia, Segurança Alimentar e Sustentabilidade: em busca de um acordo

internacional”, elaborado com a finalidade de servir como parâmetro para os chefes de Estados a

respeito da crise dos alimentos, seleciona o etanol brasileiro como o mais competitivo se comparado a

outras fontes de energia . 

De fato, a fome é um problema grave que precisa ser resolvido em diversos países pelo globo,

vez que o número de pessoas com fome crônica no planeta é de 925 milhões, e apesar de representar

uma melhor estimativa se comparado ao ano de 2009, no qual 1.023 milhões de pessoas sofriam deste

mal, ainda se mostra urgente a necessidade dos países pelo mundo buscarem formas eficazes para

resolver essa questão . A fome em diversos países, aliada ao aumento do preço das commodities

agrícolas e ao encarecimento da importação destes alimentos, contribui para a opinião de que o planeta

enfrenta uma verdadeira crise alimentar .

Cabe ressaltar que nenhuma crise é deflagrada por uma causa isolada, do contrário, sempre

representa o somatório de diversos fatores, para essa questão em particular alguns pontos podem ser

apontados como responsáveis pelo aumento do preço nos alimentos:

a) as mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global – com as mudanças no clima

nem sempre os agricultores conseguem garantir os mesmos números na produção de cada gênero

alimentício. A chegada de tempestades ou a intensificação das secas em algumas áreas acarretam danos

que constantemente não podem ser contornáveis;

b) subsídios agrícolas dos países desenvolvidos – os subsídios impedem que os pequenos

agricultores de países em desenvolvimento e países pobres consigam ingressar e permanecer no

mercado com os seus produtos. Esses subsídios além de encarecerem o preço final dos alimentos

onerando o consumidor final, ainda diminuem a competitividade, ao passo que fecham o mercado para

um número reduzido de produtores;

c) biocombustíveis – se a intenção da indústria mundial parece a de intensificar a produção dos

biocombustíveis, ambientalistas e cientistas em todo o planeta estão preocupados com essa nova

tendência.  De fato, FAO, aponta os biocombustíveis como um dos fatores para o aumento do preço

dos alimentos, tendo em vista que antes as terras que serviam apenas para o cultivo de alimentos agora

são desviadas para o cultivo de grãos que funcionam como matéria-prima dos combustíveis. A FAO



afirmou que das quase 40 milhões de toneladas a mais de milho utilizadas no ano de 2007,

aproximadamente 30 milhões de toneladas foram dirigidas para a produção de etanol  . Porém, como

foi relatado acima, o etanol brasileiro em razão da biomassa da qual é produzido não contribui para

agravar a falta de alimentos no mundo. 

O Brasil é um país muito grande, rico em terras para a agricultura e uma porcentagem baixa

dessas terras são destinadas ao plantio da cana-de-açúcar. Importa ressalvar que a agricultura

brasileira continua a ter por maior finalidade a produção de gêneros alimentícios e o sucesso da

indústria sucroalcooleira não pode ser dissociada de uma melhor qualidade de vida para a população.

Não parece que o etanol brasileiro possa ser apontado como um agente que contribua para os

fatores responsáveis pelo surgimento de uma crise alimentar. Aqui também não se estar defendendo

que as plantações de cana-de-açúcar devam continuar a sem considerar os terrenos destinados apenas

à produção de gêneros agrícolas.

Enfim, quer-se tão somente esclarecer que o Brasil é um país com grande quantidade de terras

disponíveis para plantação de cana-de-açúcar, onde a existência de áreas com solo e clima propícios

para a plantação daquela torna essa atividade segura, sem risco das plantações unicamente com fins

energéticos substituírem o espaço destinado ao plantio com fins alimentares.  

A fome é um problema em nível mundial e deve ser enfrentado por todos os países com

seriedade, o problema da fome não pode ser usado como pretexto para impedir a indústria canavieira

quando esta não contribui para a falta de alimentos.  De fato, não se pode falar em concretização de

direitos humanos quando falta a milhares de pessoas no mundo o mínimo para manterem-se vivos com

dignidade. A dignidade não pode ser interpretada apenas como um mero direito abstrato e sem

instrumentos para ser alcançada, por isso, é preciso que sejam dados os primeiros passos para evitar

que a crise alimentar se alastre pelo globo. No entanto, o discurso sem fundamentação científica de que

todos os biocombustíveis cooperam para a diminuição de alimentos no mundo, além de ser falso, ainda

não tem por finalidade viabilizar alimentos para as populações que sofrem com a fome crônica. 

4.2. ETANOL DERIVADO DA CANA-DE-AÇÚCAR: PERSPECTIVAS, ALTERNATIVAS

E REPERCUSSÃO INTERNACIONAL



Em verdade, muita informação errônea sobre a plantação de cana-de-açúcar no Brasil circula

na imprensa internacional, e somente com a divulgação de dados sérios e pesquisas no setor são

capazes de mostrar o que é mito ou verdade na indústria brasileira sucroalcooleira. 

Exemplo disto é o documento aprovado pelo governo alemão para a produção e a importação

de biocombustíveis. De acordo com o documento, os cálculos de valores-padrão utilizados pela

Alemanha para calcular a diminuição dos gases de efeito estufa – GEE do etanol adota a tese de que

toda a cana-de-açúcar destinada à produção desse combustível no Brasil é plantada em área de

cerrado lenhoso, uma vegetação típica do norte do estado de Mato Grosso e também onde se inicia a

floresta amazônica. Tal dado é inverídico .

Em contrapartida, a Environmental Protection Agency – EPA, Agência de Proteção

Ambiental dos Estados Unidos, examinando o etanol brasileiro o considerou com o biocombustível que

mais propicia uma diminuição dos gases do efeito estufa. Para a agência o etanol brasileiro é

responsável por 44% de redução dos gases do efeito estufa tendo a gasolina como parâmetro. Essa

mesma agência possui um critério do que seja “biocombustível avançado”, considerando-o como o

combustível que reduz em 50% os gases causadores do efeito estufa, além disso, para receber esta

classificação, não pode o combustível ser derivado do milho. Ademais, espera-se que sendo aplicado o

acesso ao mercado americano do etanol brasileiro, este poderá ser classificado futuramente como

biocombustível avançado, o que, sem dúvidas, traz benefícios para o Brasil, mas também para os

demais países que optarem pelo etanol proveniente da cana-de-açúcar .

Ainda existe a alegação por parte de alguns países que a produção de cana-de-açúcar no

Brasil ameaça a Amazônia. Com efeito, tal afirmação não representa à realidade, visto que o solo e o

clima daquela região não são propícios para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. A região de São

Paulo concentra 58% da produção de cana-de-açúcar no Brasil e mais de 85% da produção nacional

está concentrada na região centro-sul, o que equivale a 2 mil quilômetros de distância da região

Amazônica. No Nordeste brasileiro situam-se as demais plantações de cana-de-açúcar, representando

15% da produção nacional, todavia, da mesma forma que na região centro-sul a distância não é inferior

a 2 mil quilômetros da Amazônia .  



Outrossim, em razão do aumento da demanda por biocombustíveis, espera-se que o setor rural

atravesse por uma fase revolucionária . Com efeito, por cerca de duzentos anos, a vida rural foi

colocada a cumprir apenas um papel passivo, vez que o homem abandonava o campo para procurar

melhores condições de emprego e de vida nas cidades. A demanda nacional e internacional por

biocombustíveis, além da perspectivas positivas para a comercialização do etanol, sinaliza para uma

possível reversão desse quadro. A ciência e a tecnologia invadirão as áreas rurais, fomentando um

maior crescimento populacional e instigando a preparação de mão de obra qualificada. É imprescindível

que mais pesquisas sejam realizadas na constante busca pelo aprimoramento da cana-de-açúcar, para

que sua produção e colheita sejam sempre o mais eficiente possível. Ciência e tecnologia estão lado a

lado com os biocombustíveis, afinal, quanto melhor o método de produção e menos impacto ambiental

causar para a terra, mais limpo e atraente é o produto final.

De fato, o reconhecimento pela EPA de que o etanol brasileiro é um biocombustível avançado

e competitivo, torna viável a abertura do mercado internacional. Com efeito, existe a preocupação

internacional em buscar combustíveis alternativos para que estes sejam utilizados em veículos

automotores, vez que a poluição gerada no trânsito contribui de forma significativa para o aumento das

emissões dos gases tóxicos na atmosfera.

Destarte, as emissões veiculares liberam poluentes com efeito local (CO, HC, entre outros), e

ainda liberam poluentes com efeito global (CO²). No que tange ao efeito local, o etanol combustível e

gasolina apresentam resultados semelhantes, nestes termos a maior diferença aparece na emissão do

CO² . 

Pode-se afirmar que para cada litro de gasolina queimado durante a utilização de um veículo,

são liberados mais de dois quilos de dióxido de carbono - CO², ao passo que se for utilizado o etanol

combustível a liberação de CO² equivale a aproximadamente  1,4kg por litro consumido .

A utilização de veículos com motores flex fuel  torna-se vantajosa e eficiente não apenas para

o Brasil, bem como para os demais países comprometidos em diminuir a emissão de gases nocivos ao

meio ambiente. Os Estados Unidos pretendem investir na criação de veículos flex fuel, pois atualmente

a frota representa apenas 3% dos veículos, o equivalente a 10 milhões de automóveis. Com esse

propósito a General Motors – GM entregou um projeto ao governo americano e deseja que em até

2012, 61% das vendas sejam de veículos flex.



 Outrossim, nos Estados Unidos o dióxido de carbono (CO²) é o responsável por 85% das

emissões totais de gases responsáveis pelo efeito estufa, sendo o gás liberado principalmente pela

queima de combustíveis fósseis.. A utilização do etanol combustível gera 90% menos de gases

causadores do efeito estufa – GEE, se comparado à gasolina. No entanto, para muitos países trocar os

combustíveis fósseis por fontes alternativas ainda não parece viável, afinal, o custo desta troca torna-se

o primeiro obstáculo a ser superado. Até mesmo o crescente preço do barril de petróleo não é capaz

de manter os biocombustíveis adequados para uma substituição imediata, vez que os preços das

commodities agrícolas e dos insumos também são elevados. Conclui-se que a única solução seriam os

incentivos fiscais para viabilizar a produção e o investimento em combustíveis alternativos .

No que tange a utilização de combustíveis alternativos em veículos de transporte coletivo, esta

experiência tem sido bem sucedida na Suécia desde 1993. Com efeito, desde aquele ano, a Suécia

implantou no transporte coletivo veículos movidos a etanol e contam nos dias atuais com 600 ônibus

adaptados para operar com 95% de etanol e 5% de aditivo para proporcionar a ignição. Trata-se do

projeto Bio ethanol sustainable transport – Best ou etanol para o Transporte Sustentável . 

Outra grande perspectiva para o futuro em relação ao plantio da cana-de-açúcar diz respeito à

utilização da geração de energia elétrica no setor sucroalcooleiro, que atualmente é bem inferior ao seu

potencial, mas há estudos em desenvolvimento que demonstram a viabilidade deste tipo de

investimento, afinal, considerando tão somente o excedente de energia em relação às usinas paulistas,

através da co-geração de energia a partir do bagaço da cana-de-açúcar e da palha, o déficit da região

sudeste de energia seria suprido . 

Por fim, uma nova tecnologia promete elevar a produção de etanol, trata-se da produção de

etanol de segunda geração a partir da hidrólise do bagaço da cana-de-açúcar, bem como a obtenção

da cana transgênica, esta última mais resistente às adversidades climáticas. Cientistas crêem que apenas

a fabricação de etanol celulósico pela rota enzimática ou ácida garantirá um aumento de 40% na

produção de etanol.  São expectativas animadoras para o setor sucroalcooleiro, que se viabilidades

tendem a aumentar a disponibilidade do produto para importação.  

O etanol derivado da cana-de-açúcar em termos energéticos oferece 9,3 unidades de energia

renovável, um valor muito superior ao etanol proveniente de outras biomassas, que alcançam a média

de até 2 unidades. E o que falta, então, para que o etanol se consolide como uma commodity



internacional? A questão é delicada, afinal, a princípio para que o etanol seja de fato uma commodity

amplamente utilizada, é necessário, superar a oferta concentrada nas mãos apenas do Brasil e dos

Estados Unidos, visto que mais de uma centena de países possuem condições climáticas e área

suficiente para desenvolver biomassas e produzir etanol . Contudo, mesmo sendo a indústria brasileira

altamente competitiva, para uma maior participação no mercado internacional, mostra-se necessário

uma superação das barreiras comerciais impostas de forma protecionista pelos países desenvolvidos,

em paralelo tem-se como imprescindível a construção de um maior número de unidades industriais e a

expansão da lavoura da cana-de-açúcar .

4.3 DESAFIOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ETANOL DERIVADO DA

CANA-DE-AÇÚCAR  

A necessidade da adoção de biocombustíveis não apenas no Brasil, mas em vários países,

sinaliza a posição estratégica do setor sucroalcooleiro brasileiro na internacionalização tanto do etanol

quanto da tecnologia flex fuel. Estar-se vivendo em um cenário com constantes mudanças econômicas,

e a liderança do Brasil na produção de um combustível alternativo eficiente, bem como o sucesso

brasileiro com veículos flex fuel atrai a atenção da comunidade internacional.   

Desde 1975, com a implantação do Proálcool, o Brasil vem incrementando técnicas de

produção do etanol. Como conseqüências das décadas de trabalho e prática tornou-se crescente a

produção de etanol no país, para se ter ideia, na década de 1990 eram produzidos aproximadamente

4,7 mil litros de combustível renovável por hectare, enquanto na atualidade são produzidos cerca de 7

mil litros por hectare .

A internacionalização da atividade de uma determinada empresa não é um processo simples, do

contrário, afinal precisa de uma atuação crescente desta empresa em outros países que não seja o de

sua origem, e desta atuação é necessário que venha parte do seu faturamento . 

No Brasil o início do processo de internacionalização da indústria sucroalcooleira aconteceu em

2000, momento este em que o grupo francês Louis Dreyfrus adquiriu uma empresa nacional. A partir

de então outros investidores com empresas asiáticas, americanas e européias interessaram-se por



realizar parcerias junto ao setor, tais como os grupos: Tereos (França); Noble (Cingapura), Infinity

Bio-Energy (Reino Unido); ADM (Estados Unidos) ; e Evergreen (Reino Unido). O processo de

internacionalização deu-se de várias maneiras, desde os mais corriqueiros que são as aquisições com

investimentos diretos, como as construções de terminais de exportação, até as parcerias estratégicas,

joint-ventures ou empreendimento conjunto e acordos de distribuições formais . 

Nesse contexto, em fevereiro de 2010 a empresa Royal Dutch Shell firmou uma parceria com

o grupo COSAN, o maior produtor de açúcar e etanol no Brasil.  O acordo no valor de US$ 12

bilhões, tem por meta produzir etanol para consumo internacional, e criar uma das companhias de

biocombustíveis mais competitivas do mundo. Na prática, a parceria promoverá uma melhor

distribuição e comercialização do etanol no Brasil, e ainda tem por meta propiciar a distribuição do

etanol para outros países que demonstrarem interesse no biocombustível derivado da cana-de-açúcar . 

A participação de empresas estrangeiras no setor energético sucroalcooleiro nacional cresceu

13% em 2010 em comparação ao ano anterior. No que tange à participação estrangeira na moagem

brasileira, em 2009 era de apenas 12%, mas em 2010 alcançou 25% .

Não obstante a formação de uma consciência ambiental global ter auxiliado o etanol

combustível produzido no Brasil a conquistar uma posição de destaque entre os combustíveis

alternativos produzidos pelo mundo, ainda subsiste o desafio de manter uma rede de abastecimento de

etanol de forma a manter a distribuição eficiente para a demanda internacional . Neste ponto, inclusive

no âmbito interno, o Brasil não disponibiliza de uma rede de tubulações para distribuição do etanol, o

que sem dúvida, a carência brasileira em infra-estrutura de transporte e logística, dificulta a

comercialização do biocombustível . 

A produção da cana-de-açúcar e a obtenção do biocombustível requerem condições climáticas

favoráveis, portanto, embora países como o Japão empenhem-se na tarefa de reduzir as emissões de

carbono e para isso busquem combustíveis alternativos, o clima daquele país não é propício para a

agroindústria canavieira. Dito isto, o Brasil precisa preparar-se para fornecer etanol para os

consumidores internacionais que definam suas metas de redução de gases causadores do efeito estufa

com a utilização do biocombustível brasileiro e por razões climáticas ou estratégicas não possam

produzi-lo internamente.



É indiscutível que a implantação bem sucedida e acima das expectativas dos veículos flex fuel

no cenário brasileiro é um atrativo a mais para os investidores internacionais, sem contar, ainda, que o

Brasil possui o clima, a quantidade de terras suficientes e ainda a liderança na tecnologia para a

produção da matéria-prima (cana-de-açúcar) responsável pelo etanol. 

Sobre a possibilidade de internacionalização da tecnologia flex fuel, esta é viável, embora

dependa da opção dos fornecedores que estejam preparados para desenvolver veículos de qualidade,

para isto existem as duas empresas que já desenvolvem esses motores no Brasil bem como para outros

países, são estas, a Bosh e a Magneti Marelli. .

Conclui-se que o Brasil é líder mundial na produção de etanol derivado da cana-de-açúcar, e

no contexto atual de mudanças econômicas, sociais e ambientais, é esperado que o processo de

internacionalização do mercado de etanol seja promissor para o Brasil e também para os demais países

que adotarem o etanol derivado da cana-de-açúcar. 

A dificuldade na consolidação do mercado internacional ocorre em razão das barreiras

impostas por países desenvolvidos, cabendo ao Brasil defender o bicombustível brasileiro

principalmente por ser o mais competitivo em face dos demais e buscar esclarecem as regras da

comercialização na arena internacional, sem se submeter às barreiras protecionistas das nações

desenvolvidas.

A associação das empresas nacionais com empresas estrangeiras pode facilitar o processo da

padronização de regras para a comercialização do etanol no mercado internacional, o que de forma

inevitável, tende a consolidar este biocombustível como uma mercadoria global.  

4.4 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NA PROMOÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS

A cooperação internacional é fundamental para incentivar a adoção dos biocombustíveis, em

especial o etanol da cana-de-açúcar, nos países que buscam por alternativas capazes de propiciar

segurança energética. O mercado internacional dos biocombustíveis ainda não foi consolidado, mas o

Brasil demonstra grande potencial para negociar o etanol e aumentar a quantidade de exportação deste

biocombustível. 



Em 2008 e 2009 o Brasil participou de 51 fóruns internacionais para discussão dos

biocombustíveis .  Neste viés, cita-se como exemplo, o Fórum Internacional de Biocombustíveis – FIB,

que aconteceu em 2 de março de 2007 em Nova York, criado pelo Brasil, África do Sul, Índia,

Comissão Européia, Estados Unidos e China com a finalidade de promover a inclusão sustentável dos

biocombustíveis em escala mundial. A reunião inicial do fórum aconteceu em Bruxelas, momento em foi

apresentada a declaração sobre o mandato para atuação do fórum . 

Na declaração foram estabelecidos os objetivos do FIB, sendo esses: avaliar, preparar e

disseminar recomendações para aumentar a produção, distribuição, armazenagem e consumo de

b i o c o m b u s t í v e i s ;

promover padrões e normas técnicas comuns necessárias à “comoditização” dos biocombustíveis de

acordo com as obrigações internacionais de cada país;

harmonizar os esforços com outros fóruns que tratam de biocombustíveis para evitar a duplicação de

esforços e maximizar os recursos coletivos . 

Em razão do FIB, o Brasil aliado aos Estados Unidos, empenhou-se na Global Bionergy

Partnership – GBEP na busca por metodologias capazes de quantificar os benefícios da diminuição de

emissões de gases tóxicos na atmosfera. O fórum permitiu a troca de informações entre os grandes

produtores e consumidores, permitindo o debate de metas com a intenção de difundir a utilização dos

combustíveis alternativos e as vantagens econômicas, sociais e ambientais decorrentes do seu uso . 

A partir do FIB, em março de 2007, foi firmado um memorando de entendimento entre Brasil e

Estados Unidos sobre os Biocombustíveis com as seguintes ações: pesquisa e desenvolvimento sobre

biocombustíveis de próximas gerações; incentivo para utilização dos biocombustíveis em outros países;

e, por fim, o estabelecimento de padrões para especificações de biocombustíveis com a parceria entre

o IMETRO e o National Institute of Standards and Technology – NIST .  

Em novembro de 2008, no Brasil, em São Paulo foi realizada à primeira 1ª Conferência

Internacional sobre Biocombustíveis, reunindo 90 países e um número superior a 20 instituições

internacionais, inclusive à FAO. Nesta conferência com a participação do Ministério da Agricultura foi

dado enfoque ao desenvolvimento sustentável . 

Já o Programa de Cooperação em Energias Renováveis –  Pro-Renova, foi implantado em

2009 e teve como objetivo apresentar para alguns países do continente africano as tecnologias



envolvidas na produção dos biocombustíveis, incentivando, portanto, o desenvolvimento de políticas

nacionais africanas em prol das energias renováveis. Foram realizados seminários na África do Sul,

Angola, Botsuana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue cujo objetivo era mostrar o

zoneamento agroecológico como instrumento para produção sustentável dos biocombustíveis .

 O Brasil também tem se preocupado, em âmbito regional, em estimular a integração energética

da América do Sul. Para isto, foi assinado o memorando de entendimento do Mercosul cuja finalidade

é a integração das cadeias de produção e comercialização do etanol e do biodiesel, reconhecendo que

a região pode produzir riquezas e desenvolver-se de forma sustentável graças ao comércio dos

biocombustíveis  . 

Em se tratando dos países da América Latina, o Brasil possui inúmeros acordos para

desenvolver os biocombustíveis. A exemplo disto, há um acordo de cooperação entre Brasil e Peru

com a finalidade de ambos os países desenvolverem insumos para os biocombustíveis; Brasil e

Colômbia também já formaram parceria com o objetivo de estabelecer negociações sobre os

biocombustíveis. A maior parte dos governos pertencentes à América Latina está preocupada em

estabelecer estruturas regulatórias e financeiras para o comércio dos biocombustíveis . 

O interesse dos países da América Latina em viabilizarem investimentos para a indústria dos

biocombustíveis advém inclusive do fato, de que poucas regiões no mundo mostram-se tão propícias à

agricultura, com condições de clima, solo e terra, como na América Latina. 

Os esforços conjuntos dos países para promover os biocombustíveis trazem benefícios não

apenas para o Brasil, como produtor do etanol derivado da cana-de-açúcar, mas para todos os outros

interessados em conciliar crescimento econômico com desenvolvimento sustentável, contudo, cabe ao

Brasil ter como meta liderar o debate internacional sobre o etanol derivado da cana-de-açúcar,

dirigindo esforços para a consolidação do mercado internacional do bioetanol.

5. O DUMPING AMBIENTAL NA PRODUÇÃO DO ETANOL COMBUSTÍVEL



Dizer que a agroindústria canavieira pratica dumping ambiental, significa afirmar que para

produção do etanol combustível os produtores não agem de maneira a preservar o meio ambiente, ou a

legislação ambiental do país é ineficiente para garantir uma produção sustentável. Portanto, os baixos

preços do produto quando são adquiridos pelos consumidores, refletiriam a não interiorização dos

custos ambientais no momento da produção do biocombustível. 

O dumping ambiental ou ecológico é um instituto doutrinário novo, com critérios bem

diferentes dos que constituem o dumping comercial, previsto no art. VI, do Acordo Geral sobre

Comércio e Tarifa determinado pelo GATT/OMC, porém, tem sido bastante citado nos discursos dos

países desenvolvidos contra os países em desenvolvimento. 

Mas o que existe por trás da acusação de dumping ambiental? Será mesmo que os países

desenvolvidos estão preocupados com o meio ambiente, ou tão somente, buscam uma barreira não

tarifária para impedir que a comercialização dos produtos feitos em países em desenvolvimento? Uma

vez existindo o ecodumping quais seriam os prejuízos para o mercado e os entraves à realização da

livre concorrência?

5.1 A FIGURA DO DUMPING COMERCIAL

A palavra dumping remete ao verbo em inglês “to dump” que significa despejar, jogar fora,

desfazer de alguma coisa, embora, o termo dumping possa ter sido criado a partir do irlandês arcaico

thumpa – atingir alguém .   

Dumping em sua colocação jurídica é a venda de um produto a um país estrangeiro com preço

inferior ao seu valor normal que é utilizado no país exportador, trata-se de uma medida desleal,

podendo, inclusive, em casos mais graves dominar o mercado estrangeiro. A doutrina tradicionalmente

assegura que a finalidade do dumping é o domínio do mercado do país importador com o fim de

desestabilizar a concorrência.

A acepção econômica do termo dumping significa a venda de um produto com preços

diferentes para cada mercado, sem que haja uma justificativa para isto. O conceito econômico não



trabalha com a ideia de “valor normal”, presente na acepção jurídica de dumping, logo, a acepção

econômica é mais ampla do que a jurídica .  

Determinado bem chega ao país importador com preços inferiores aos utilizados no mercado

exportador. Os consumidores atraídos e seduzidos por os preços abaixo dos praticados no mercado

tendem a optar pela compra do mais barato, contudo esta estratégia para conquistar um mercado

estrangeiro, tem por finalidade expulsar os concorrentes, assim, quando a empresa que pratica o

dumping atinge esse objetivo, aumenta os preços de forma abusiva surpreendendo os consumidores. 

Outrossim, o dumping é uma ofensa ao princípio da livre concorrência, visto que durante esta

prática desleal, inúmeras empresas são expulsas do mercado, afinal, a competição é inviabilizada e os

produtos com “preços normais” são descartados pelos consumidores. 

Se um país vende um produto internamente pelo valor de US$ 200 (duzentos dólares), mas

exporta produto similar pela metade do valor, há dumping. Tem-se por produto similar como aquele

idêntico ao que foi exportado, ou até mesmo outro produto que, embora não exatamente igual sob

todos os aspectos, apresente características muito próximas às do produto que se está considerando.

Compreende-se por valor normal o preço à vista, aquele sem os impostos, todavia, suficiente para

gerar lucro ao empresário no país importador .

Não se pode esperar que os consumidores tenham conhecimento do valor justo a ser pago por

um produto ou do comportamento das empresas em um sistema de livre mercado. Portanto, é dever do

país que teve suas empresas prejudicadas, comprovar o dumping e entrar com medidas antidumping,

pois tal prática desleal é extremamente prejudicial aos agentes econômicos que atuam no mercado de

forma honesta e sem cometer abusos. 

5.1.1 Natureza jurídica do dumping comercial

A natureza jurídica do dumping é a de fato jurídico econômico, em razão de sua ocorrência ter

a capacidade de criar, modificar ou extinguir direitos e ainda ter o instituto, definição em normas de

direito internacional econômico. No Brasil, majoritariamente, o dumping tem natureza de “ilícito

jurídico econômico”, sendo jurídico em razão da sua regulamentação legal, seja por meio de leis ou de

tratados, e econômico porque a sua prática gera vantagens de natureza econômica . 



Ressalva-se que o dumping comercial não pode ser considerado um ilícito penal, pela ausência

de tipificação como crime, e de acordo com o princípio da legalidade, para que uma conduta seja

considerada criminosa, deverá está expressa em lei. 

5.1.2 Direito antidumping e comércio internacional

Os direitos antidumping estão previstos no art. VI, do Acordo Geral sobre Comércio e Tarifa

determinado pelo GATT/OMC, este é conhecido como acordo antidumping - AAD. O decreto n°

93.941, de 16 de janeiro de 1987 estabelece o acordo sobre a Implementação do art. VI do acordo

geral sobre tarifas e comércio, e considera como dumping: “a oferta de um produto no comércio de

outro país a preço inferior ao seu valor normal, no caso de o preço de exportação do produto ser

inferior a aquele praticado, no curso normal das atividades comerciais, para o mesmo produto quando

destinado ao consumo do país exportador” .   

Críticas surgem no sentido de que as políticas antidumping em um determinado país seriam

suficientes para gerar distorções no mercado, visto que os empresários domésticos e agências

governamentais poderiam induzir firmas estrangeiras a assinar um acordo de cartel, sob pena de

investigação de dumping e possível aplicação de tarifas. Se a firma estrangeira concordar com o

acordo, a petição para investigação de práticas por dumping seria arquivada, caso contrário, a

investigação prosseguiria .

Contudo, se durante a investigação da ocorrência do dumping for comprovada que a petição

tem por fim coagir a empresa estrangeira a fechar um acordo com uma firma nacional, a medida tarifária

não tem de ser aplicada, visto não existir indícios de concorrência desleal. O fato é que não é possível

mais pensar em comércio internacional sem cogitar formas de punir às práticas desleais à concorrência,

sendo a legislação antidumping necessária para coibir ou pelo menos amenizar as práticas abusivas.

Em verdade o próprio GATT após a normatização de medidas antidumping, preocupou-se

com a utilização indiscriminada de tais medidas, quando estas fossem utilizadas apenas como forma de

prejudicar empresas importadoras .

Nos últimos anos a prática do dumping comercial ganhou muita repercussão nos debates sobre

comércio internacional, eis que atrapalham o curso normal do mercado, inviabilizando o comércio para

tantas empresas. Tal conduta, como foi ressalvada, é perniciosa e danosa para o comércio e inviabiliza



a livre concorrência, visto que força as demais empresas a se retirarem, haja a impossibilidade de

competição.  A empresa que tem sucesso com a prática do dumping, uma vez que “expulsa” as

demais, tem liberdade para abusar dos preços, com isso causa um grande prejuízo a economia do país

e atinge inúmeros consumidores.

5.1.3 Aplicação das Medidas Anti-Dumping em face do dumping comercial  

O art. 3º do Decreto nº 1.602, de 23 de agosto de 1995 define a competência da Secretaria

do Comércio Exterior – SECEX, órgão administrativo especializado, para o processo de investigação

pela prática do dumping comercial , afinal é necessário a aplicação de cálculos complexos e

conhecimentos prévios sobre a indústria nacional e a indústria internacional. Dessa forma, resta ao

poder judiciário fazer um controle a respeito da aplicação das normas, não podendo substituir a

SECEX em suas atribuições .  

Para a aplicação de metidas anti-dumping é indispensável um procedimento administrativo,

com a participação de todas as empresas interessadas. Tais medidas cada vez mais estão sendo

aplicadas quando comprovado o dumping, como forma de compensar os prejuízos na economia de

um determinado país. No art. 4º do Decreto nº 1.602, de 23 de agosto de 1995 existe a definição da

prática do dumping como: “a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as

modalidades de drawback, a preço de exportação inferior ao valor normal . Ressalva-se que

drawback significa um benefício fiscal concedido as importação, com a finalidade de realizar futuras

exportações . 

Para a existência do dumping não é averiguado o fato dos preços estrangeiros

apresentarem-se como inferiores aos dos produtos nacionais similares, porém se existe uma diferença

entre os preços dos produtos estrangeiros e o preço normal para o bem. Em suma, a finalidade desta

intervenção na ordem econômica é a de permitir o equilíbrio da economia brasileira . Se o dumping for

constatado haverá a imposição de medidas antidumping, que significam as imposições de multas com

a finalidade de impedir que os produtos importados por meio de dumping prejudiquem o mercado

nacional.

Dito isto, para a caracterização do dumping comercial, existem requisitos que obrigatoriamente

precisam ser comprovados:



1) o preço de um determinado produto deverá ser menor no país exportador do que no país que o

fabricou e o importou;

2) o ônus da prova compete ao país importador, que deverá mostrar o dano sofrido, ou ameaça de

dano para suas empresas domésticas;

3) o país importador deverá provar o nexo causal entre o prejuízo e a suposta prática desleal de

dumping.

Para que sejam efetivadas as medidas antidumping pelo país importador, este precisa

demonstrar a ocorrência dos três requisitos acima apontados . Outro instrumento legal é a lei federal n°

9.019, de 30 de março de 1995 , que dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo

Antidumping e no Acordo de Subsídios e direitos compensatórios.

5.1.4 O instituto do Dumping Social

Além do caso clássico de dumping comercial, há a figura do dumping social. No dumping

social os agentes econômicos abusam da mão-de-obra barata dos países em desenvolvimento, para

conseguirem obter lucros, visto que os trabalhadores se subordinam a qualquer tipo de trabalho desde

que ganhem algum valor, ainda que esse pagamento seja mínimo. 

O instituto é mais debatido nos países desenvolvidos, em virtude destes possuírem um conjunto

de leis trabalhistas rígidas e eficazes, desta forma, a legislação do trabalho criada nas décadas de 50 e

60, hodiernamente, faz com que as ofertas de empregos ocorram em lugares onde as regras legais de

proteção aos trabalhadores são mais flexíveis. Portanto, os países ricos insistem em discursos perante a

OMC cujo conteúdo refere-se à melhora das condições de trabalho também nas nações menos

desenvolvidas, exigindo que os tratados internacionais incluam “cláusulas sociais”. Apesar do

indiscutível caráter humanitário das normas que protegem os trabalhadores e impedem abusos por parte

dos agentes econômicos, de fato, o interesse predominante dos países desenvolvidos é o de proteger

sua economia e seu comércio .   

O dumping social é também um desrespeito aos direitos dos trabalhadores e uma grave

violação aos direitos humanos, tendo por explicação usual o fato da globalização econômica não ter

sido capaz de propiciar a extensão das garantias sociais advindas do Estado do Bem-Estar Social aos



trabalhadores dos países em desenvolvimento, mas sim, trouxe uma redução das garantias para esses

trabalhadores, que vivem com a presença constante da ameaça do desemprego . 

5.2 O DUMPING AMBIENTAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A LIVRE

CONCORRÊNCIA

5.2.1 Conceituação do Dumping Ambiental

Se não é mais possível frear os efeitos nocivos do aquecimento global com o comprometimento

de apenas meia dúzia de países, com efeito, faz-se imperioso a criação de uma consciência ecológica

global. Tendo em vista a unicidade do meio ambiente, ou seja, a sua indivisibilidade, não há que se falar

em fronteiras entre o nacional e o internacional. A poluição gerada em um país alcança os demais, logo,

as ações para proteção do meio ambiente atualmente fazem parte de normas internacionais .  

O ecodumping, como os demais tipos de dumping, traz prejuízos diretos ao fenômeno da

concorrência.

Com as discussões sobre o meio ambiente deixando a esfera doméstica e habitando o cenário

internacional, surge a figura do dumping ambiental, dumping ecológico ou ecodumping. Conceitua-se

dumping ambiental como a prática desleal de comércio na qual uma empresa ao produzir um bem não

utiliza medidas que visem à redução dos impactos ambientais, por isso, o custo final do produto é mais

barato do que os similares de empresas que o fazem em observância das leis ambientais, vez que não

está “interiorizado” no preço final as despesas para produzir o bem de maneira limpa e sustentável.

Ainda pode ser entendido o ecodumping como o deslocamento de empresas estrangeiras para países

onde a legislação ambiental não seja rigorosa ou mesmo não exista, com isso, o empresário pode

auferir lucros exorbitantes em sacrifício do meio ambiente .

Portanto, a primeira forma de dumping ambiental é quando uma empresa não desenvolve

meios para proteger o meio ambiente durante a produção de um bem. Com isso, o produto final é mais

barato do que o similar, fazendo com que no comércio internacional haja a circulação de bens que

foram produzidos em detrimento do meio ambiente. Neste caso os empresários teriam a vantagem de

vender os produtos a preços mais baratos do que os concorrentes, fazendo com que os consumidores



se interessem pelo bem mais barato mesmo que durante a sua produção tenha havido grande

degradação ambiental. 

5.1.2 O Dumping ambiental e o fenômeno da concorrência

Em princípio, importa destacar que os agentes no mercado possuem a garantia constitucional

da livre concorrência, contudo, existem regras para evitar o abuso da posição dominante. De fato, a

concorrência causa prejuízos aos concorrentes, contudo, estes prejuízos, desde que reflexos de um

processo natural de eficiência, não são ilícitos .

Ademais, a eficiência econômica nasce como um elemento positivo na perspectiva social,

havendo, portanto, no que se mostra conexo com a atividade empresarial, vários tipos de eficiência,

entre estas, a alocativa e a técnica ou produtiva. Logo, pela importância do termo “eficiência”, este

passou a ser utilizado pelo direito, para que houvesse uma solução nas questões conflituosas relativas

ao comércio e à concorrência .

Partindo-se da premissa de que a produção de um bem ou serviço é realizada sem a

interiorização dos custos ambientais, subtende-se que os consumidores, pessoas leigas sobre o abuso

praticado pelas empresas ou a concorrência desleal, facilmente demonstram preferência pelo produto

menos oneroso.  

Para exemplificar um caso de dumping ambiental, basta imaginar duas empresas de países

diferentes. A empresa “1” produz um bem que chega ao mercado no valor de “US$ 40”, porém, para

isto, não investe em tecnologia para descartar os resíduos, a madeira que utiliza não possui qualquer

certificação ambiental e as máquinas são altamente poluentes. A empresa “2”, do contrário,

preocupa-se em obter matéria-prima certificada, investe em máquinas que não poluem o meio

ambiente, e se mantém atenta para que o descarte dos resíduos não traga nenhum efeito nocivo ao meio

ambiente, por isso, o mesmo produto chega ao mercado custando “US$ 70”. 

Claro que o processo descrito é muito simplista para explicar o custo final de um produto, neste

caso, não se estar analisando os impostos ou até mesmo a margem de lucro para o empresário, porém,

tão somente a “interiorização” dos custos ambientais. Com esta noção, observa-se que no segundo

caso, o aumento do preço é decorrente do investimento feito pela empresa em gerar um produto que

não cause impacto ambiental, é isso que se entende como a interiorização dos custos ambientais.



Em relação à inclusão dos custos ambientais no preço do produto, Remi Soares adverte:

De fato, a inclusão dos custos ecológicos no produto final, deve ser feita para que parte
dos rendimentos da indústria possa ser investida no meio ambiente, impedindo a
degradação ambiental de se proliferar. Também porque é preciso ter cuidado com
produtos com preços mais competitivos, pois a diferença de preços pode ser justamente
a adoção de uma política ambiental na sua cadeia produtiva .  

Assim, um produto mais barato, se for produzido em detrimento do meio ambiente, trará um

preço implícito que a sociedade mais tarde poderá não suportar. Está claro que os efeitos das práticas

industriais nocivas nem sempre podem ser resolvidos com facilidade ou em curto prazo, o meio

ambiente também dispõe de recursos limitados e o ser humano não pode deixar de reconhecer este fato

. 

A outra forma de dumping ambiental é quando as indústrias poluidoras se transferem para

produzir seus bens em países onde à proteção ao meio ambiente não é prioridade, neste caso, não há

leis ambientais ou as leis são muito brandas para intimidar ou desmotivar as práticas de agressão ao

meio ambiente. 

É evidente que nesta segunda modalidade de dumping ambiental, apenas as empresas

poluidoras conseguem as vantagens, afinal, no país em que houve à prática do dumping ambiental, o

meio ambiente foi atingido, seus recursos naturais foram utilizados de maneira espúria; e os lucros

auferidos pelas multinacionais não trazem nenhum tipo de crescimento econômico ao país, assim como

os empregos gerados são facilmente perdidos depois que se esgotam os recursos naturais do local e a

empresa precisa de outro parque industrial. 

5.3 A SUBORDINAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS À LEGISLAÇÃO

AMBIENTAL

De acordo com o art. 225 da Constituição Federal o meio ambiente equilibrado é um direito de

todos, mas também existe um dever imposto não só ao poder público, como a toda a coletividade de

preservação e defesa do patrimônio ecológico. O compromisso da sociedade com o meio ambiente

não pode ser esquecido ou dispensado, ainda que o poder público invista em políticas ambientais, o



agente econômico possui a tarefa de desenvolver suas atividades de forma a não causar danos ao meio

ambiente, ou, sendo este dano inevitável, deverão, pelo menos, reparar os prejuízos. 

Com efeito, se os danos forem causados à natureza no exercício de uma atividade econômica,

precisa ser reparado por imposição de normas jurídicas. De fato, o meio ambiente possui um caráter

global, e pode sim, ser visto como um bem unitário que vai além das fronteiras territoriais. O meio

ambiente como bem maior e patrimônio comum, exige proteção e até mesmo proibições de certos usos

. 

O aquecimento do planeta terra e as conseqüências nocivas ao meio ambiente em razão da

quantidade de gases tóxicos que são eliminados na atmosfera ameaçando a continuidade da vida

humana são observações corriqueiras entre os estudiosos do tema, logo, nenhum país, desenvolvido ou

em desenvolvimento, pode dispor do seu patrimônio ecológico e causar danos irreparáveis ao meio

ambiente sem que esteja atingindo o direito das futuras gerações a um meio ambiente equilibrado.

Visando eliminar as práticas comerciais que trazem prejuízos ambientais, a Conferência das

Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992,

conhecida como Eco 92, proclamou 27 princípios na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e

Desenvolvimento . 

No encontro realizado no Rio de Janeiro há mais de uma década, já havia a preocupação com

a transferência de indústrias para locais onde estas pudessem dispor do patrimônio ecológico, trazendo

prejuízo à saúde de inúmeras pessoas. Na Eco Rio 92, ficou acordado que as políticas comerciais com

a finalidade de proteger o meio ambiente, não poderiam ser constituídas de meios abusivos e

arbitrários, discriminação sem justificativa ou ainda formas de restrição ao comércio internacional .  

As leis ambientais brasileiras estipulam obrigações para os agentes econômicos desenvolverem

suas atividades com sustentabilidade, ou seja, é permitido produzir, mas sem agredir ou destruir o meio

ambiente. 

Segundo a lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política Nacional de

Meio Ambiente, considera-se como degradação ambiental, a alteração adversa das características do

meio ambiente (art. 3°, II) , cita-se como exemplos: o desmatamento, as queimadas, a poluição. O

agente que degrada o meio ambiente está sujeito à responsabilidade civil, penal e administrativa pelo



dano. A responsabilidade civil é alcançada por meio da indenização, e como regra, a responsabilidade

civil é subjetiva, pois necessita para a sua verificação da culpa do agente . 

A lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece em seus dispositivos as sanções

penais e administrativas para aqueles que causarem dano ambiental. Outrossim, o direito penal é a

ultima ratio, contudo, justifica-se a responsabilidade penal para quem causar prejuízos ao meio

ambiente tendo em consideração o objeto tutelado constitucionalmente – a sadia qualidade do meio

ambiente  . 

Especificamente no que tange ao dever do setor industrial preservar o meio ambiente enquanto

desenvolve suas atividades, ressalva-se que a defesa do meio ambiente é prevista como princípio

constitucional da ordem econômica (art. 170, VI, c/c o art. 225, CF; arts. 2º, 3º, 4º e 5º da lei federal

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).  Ademais, do princípio do poluidor pagador, também definido no

art. 225, §3° , da Carta Magna, conclui-se que os custos ambientais devem ser incorporados ao preço

do produto. Ora, todo sistema de responsabilidade tem por objetivo propiciar à vítima uma reparação

pelo dano causado, porém, quando se trata de Direito Ambiental o objetivo é diferente, pois tem por

pretensão a conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, e não

exclusivamente à reparação do dano . 

O princípio do poluidor pagador foi criado a partir do reconhecimento que o Estado não atua

livremente, em verdade, a grande existência de subsídios ambientais, refletidos a partir de práticas

econômicas que são utilizadas em detrimento da qualidade do meio ambiente, faz com que haja uma

diminuição no preço dos produtos e no preço dos serviços. Com efeito, se os custos não forem

interiorizados nos bens ou serviços, torna-se inviável ao Estado demonstrar a escassez .  

De acordo com o art. 17, da lei federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, resta ainda ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o controle e

fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, com a

instituição da taxa de controle de fiscalização ambiental – TCFA .

Questionando a constitucionalidade da taxa de controle de fiscalização ambiental – TCFA, foi

ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI

nº 2178-8, tendo por objeto a lei federal nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000 que, alterando a lei

federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, tornava exigível o pagamento da TCFA . Em razão da ADI



alguns dispositivos tiveram a eficácia suspensa, não obstante, a lei federal nº 10.165, de 27 de

dezembro de 2000, entrou em vigor em sintonia com as normas constitucionais, ou seja, a TCFA está

em plena utilização, tendo o IBAMA o poder de polícia legalmente outorgado, e como reflexo desse

poder poderá exercer atividade fiscalizatória de aplicação de critérios, padrões de qualidade ambiental,

de acordo com a política nacional definida para o meio ambiente . 

5.4 A (IN) EXISTÊNCIA DO DUMPING AMBIENTAL NO SETOR

SUCROALCOOLEIRO

Nações desenvolvidas acusam os países em desenvolvimento de praticarem dumping

ambiental. Contudo, até que ponto essas acusações refletem a genuína preocupação dos países

desenvolvidos com a preservação do meio ambiente? Não seria apenas uma acusação visando que os

países em desenvolvimento mantenham-se distante do progresso? A questão não é simples, pelo

contrário, envolve aspectos delicados sobre os direitos fundamentais. 

Falar de dumping ambiental é um tema corriqueiro entre os países europeus, que acusam

nações em desenvolvimento dessas práticas no seu processo de industrialização e posterior venda do

produto. Destarte, para que a indústria sucroalcooleira produza o etanol por meio da prática desleal do

ecodumping, alguns elementos deste instituto devem ser constatados, tais como:

a) não deve existir no país instrumentos legais capazes de coibirem à degradação ou o impacto

ambiental;

b) na existência de leis ambientais, essas não possuem eficácia, vez que os agentes econômicos

estão livres para burlá-las;

c) o preço do biocombustível é atraente para os consumidores, logo, durante os meios

produtivos não são interiorizados os custos ambientais.

d) na colheita da cana-de-açúcar não são utilizadas tecnologias de ponta que possam amenizar

os impactos ambientais.  



O primeiro elemento do conceito de ecodumping refere-se à legislação ambiental existente no

país. Da breve análise realizada em tópico anterior, foram citados exemplos de instrumentos legais que

visam proteger ou impedir a devastação ambiental. Inclusive o direito ao meio ambiente é um direito

fundamental  de terceira geração, visto que pertence a todas as pessoas, não a um grupo isolado de

indivíduos  segundo o art. 225 da Constituição Federal .

Nestes termos, partindo-se da análise da jurisprudência pátria, nota-se que os danos ambientais

causados por meio das atividades empresariais desenvolvidas no setor sucroalcooleiro recebem as

devidas punições legais. No âmbito da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça está pacificada a

questão segundo a qual a queima da cana-de-açúcar causa danos ambientais , logo, os órgãos

ambientais competentes precisam deferi-la antes da sua realização. Até mesmo a existência de uma lei

estadual que permita a utilização do fogo para a colheita da cana-de-açúcar, não é suficiente para

afastar a legislação federal (Código Florestal), ressalvando, inclusive, que a competência para a licença

ambiental pertence ao Poder Executivo, e não ao Poder Legislativo .

Com efeito, no agravo regimental no agravo de instrumento nº 1.069.662 – SP , manejado no

Superior Tribunal de Justiça foi questionada a prescrição da multa aplicada à recorrente pela

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo – CETESB, em virtude da queima

da palha da cana-de-açúcar ao ar livre em área localizada em menos de um quilômetro do perímetro

urbano, o que gerou mal-estar na população com a liberação de fuligem e à poluição do ar. Apesar do

caso em concreto versar sobre o prazo para prescrição da multa, do exame observa-se que a

realização de queimadas para a obtenção da cana-de-açúcar, deve ser previamente autorizada pelo

Poder Público, do contrário, o infrator responderá em razão do art. 27, parágrafo único, do Código

Florestal . 

O decreto nº 2.661, de 8 de agosto de 1998  regulamenta o parágrafo único do art. 27 da lei

federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1995 – Código Florestal, mediante o estabelecimento de

normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, ademais,

define o que significa queima controlada em seu art. 2º, parágrafo único como: “o emprego do fogo

como fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa

científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos” . O mesmo diploma



reconhece em seu art. 16, o emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte da

cana-de-açúcar, contudo prevê a redução gradativa da utilização do fogo nos canaviais .  

Por oportuno, observa-se, que o Código Florestal impõe a conservação a título de área de

reserva legal, segundo os artigos 16 de no mínimo de 80% em propriedade rural situada na Amazônia

Legal – Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e algumas regiões

localizadas em Tocantins, Goiás e Maranhão, e 35% da área de cerrado também das propriedades

rurais situadas na Amazônia Legal; 20%, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em

qualquer região do País. No âmbito dos estados muitas propriedades não observavam os preceitos

normativos , por isto, a Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001 disciplinou o art. 44, do mesmo

código e dispôs sobre a obrigação de recuperação e compensação das áreas de reserva legal .  

Esta previsão atende a norma constitucional para preservação da função social da propriedade,

visto que o art. 186, da Carta Magna estabelece que a função social da propriedade rural, precisa

atender, simultaneamente alguns critérios, dentre esses, a utilização adequada dos recursos naturais,

bem como a preservação do meio ambiente . Neste contexto, a Lei Maior impõe duas concepções

para a propriedade, uma concepção ampla com limitação positiva – estabelecendo até onde vai o seu

conteúdo; e uma concepção mais restrita com limitação negativa – até onde os outros sujeitos podem

agir .    

Do mesmo modo, as usinas produtoras do etanol estão vinculadas aos parâmetros legais em

relação ao uso da terra para o plantio, não apenas na suas próprias áreas como naquelas arrendadas, e

ainda nas áreas que lhe fornecem cana-de-açúcar. A área de reserva legal precisa ser averbada na

matrícula do bem, no registro de imóveis competente, conforme o art. 16, §8º do Código Florestal .

Para a área de reserva legal é tolerado tão somente o manejo florestal, com a autorização do órgão

ambiental competente, este manejo significa o corte seletivo das árvores, e mesmo que o imóvel seja

transferido, subsiste para o novo proprietário o dever de mantê-la e preservá-la, por tratar-se de uma

obrigação propter rem. 

Isto posto, entende o Superior Tribunal de Justiça que a obrigação da recuperação do dano

pelo proprietário do bem na área de reserva legal, ainda que este não tenha sido o causador da

degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, possuindo, a averbação, caráter

meramente declaratório . Não existe qualquer obstáculo em se exigir do proprietário atual a

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2166-67.htm#art1


responsabilidade pelo dano, ainda que a tenha adquirido de boa-fé . Como benefício para os

proprietários de áreas de reserva legal, é dispensado o pagamento do Imposto Territorial Rural,

conforme art. 104 da lei n° 8.171, de 17 de janeiro de1991 que dispõe sobre a política agrícola . 

Finalmente, não existe possibilidade de aceitar o primeiro requisito do ecodumping, sendo este

a inexistência de legislação ambiental suficiente para responsabilizar aqueles que causaram danos ao

meio ambiente, inclusive no setor sucroalcooleiro. 

O segundo elemento do dumping ambiental considera que no país existem leis ambientais,

contudo, estas não são aplicadas, logo, não possuem qualquer eficácia social. Ora, percebe-se pela

análise da jurisprudência a preocupação dos tribunais brasileiros em aplicarem as sanções legais aos

infratores da legislação ambiental como forma de garantir a observância das normas ambientais de

índole constitucional e infraconstitucional . 

Importa ressalvar a atuação do Ministério Público dos Estados no sentido de buscar a

observância das normas ambientais, o que por vezes resulta na assinatura de Termo de Compromisso

de Responsabilidade Ambiental com as usinas de etanol, aquelas que de alguma maneira desrespeitam

a legislação. O descumprimento das cláusulas do acordo gera ação de execução contra os

proprietários das usinas . 

Para a constatação do terceiro requisito do dumping ecológico, o preço do etanol deve ser

atraente aos consumidores, em virtude do baixo custo na produção do combustível, que ocorre

exatamente em detrimento do meio-ambiente. De fato, para a análise deste terceiro requisito, é

indispensável recordar o contexto histórico da regulamentação até a desregulamentação do mercado

sucroalcooleiro. Como já foi estudado, apenas em 1990 o setor sofreu um processo de desregulação,

iniciando-se para os agentes econômicos o dever de gerenciar suas atividades para obterem lucros. 

Em 1933 o Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, tinha por principal função a de regular o

preço para o álcool anidro e o açúcar, ambos produtos do setor sucroalcooleiro, assim existiram

medidas no sentido de determinar um sistema de cotas para cada usina, levando em consideração a sua

capacidade produtiva . 

Na década de 90, muitos produtores de cana-de-açúcar, donos de usinas e destilarias,

moveram ação de indenização contra a União , pleiteando ressarcimento material em razão da fixação

dos preços em 1980 pelo IAA, em patamar inferior aos custos de produção da cana-de-açúcar e do



açúcar, estipulados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, conforme discrimina o art. 9º da lei federal

nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965 . 

Para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região a matéria não era unânime, contudo, em meados

de 1990, ocorreu uma mudança no entendimento jurisprudencial, assim, decretaram as cortes

superiores que a intervenção do Estado feriu o princípio da livre iniciativa e trouxe prejuízos que deviam

ser reparados . Em suma, embora também existissem precedentes judiciais determinando que a

intervenção do IAA foi legítima, atualmente o entendimento é pacífico, tendo se pronunciado o

Supremo Tribunal Federal – STF sobre a questão, no sentido de que o governo não poderia suprimir a

livre iniciativa dos agentes que atuavam no setor sucroalcooleiro, afinal, terminou também por retirar

integramente a livre concorrência, sendo devida a indenização não a título de um ato legislativo, mas

sim, de reparação civil por ato arbitrário do poder público . 

Do exposto, percebe-se que no Brasil dos anos 80 houve um período em que os preços do

setor não foram estabelecidos pelas leis do mercado, do contrário, a definição destes preços foi

resultado da intervenção do Estado, o que gerou inclusive empecilhos à concretização dos princípios

constitucionais pertencentes à ordem econômica e prejuízos financeiros aos agentes econômicos . Esta

definição de preços para o setor nada tem a ver com a prática do dumping ambiental, que seria a não

interiorização dos custos da produção de forma proposital para tornar o bem menos oneroso e mais

atraente para os consumidores.  

Nos dias atuais os preços do etanol são estipulados pela relação de oferta e demanda entre as

entressafras da cana-de-açúcar, o que faz, constantemente, que haja uma oscilação nos valores para o

consumidor.  Realmente há a formação de associações ou grupos de produtores do etano, por

exemplo, a União da Indústria de cana-de-açúcar – UNICA, a maior organização representativa do

setor de açúcar e etanol nacional, criada em 1997, que reúne mais de 123 empresas e estas respondem

por mais da metade da produção do etanol no país . Já a empresa Copersucar S.A. é responsável por

10% da produção nacional de etanol, possuindo 39 indústrias associadas . Contudo, as atividades

econômicas desenvolvidas no setor sucroalcooleiro estão submetidas ao controle pela Agência

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

De acordo com o art. 8º da lei federal nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, é tarefa da ANP,

dentre outras, também promover a fiscalização das atividades econômicas da indústria dos



biocombustíveis, até mesmo protegendo o consumidor no que se refere ao preço do produto; fazer

cumprir as boas práticas de conservação e uso racional de petróleo, gás natural, seus derivados  e

biocombustíveis e de preservação do meio ambiente . 

Para isto, a ANP acompanha os preços do etanol praticados em todo o Brasil, e faz um

levantamento das suas oscilações. Em relação ao período de 1º de novembro ao dia 11 de novembro

de 2010, em 1.215 postos da região centro-oeste o preço médio para o etanol foi de R$ 1,792 o litro

para o consumidor, e o preço médio da distribuidora foi de R$ 1,459 ; da região nordeste dos 3.106

postos pesquisados o preço médio do etanol foi de R$ 1,901 o litro, enquanto o preço médio da

distribuidora foi de R$ 1,645 o litro; já na região norte dos 819 postos, o etanol foi vendido aos

consumidores pelo preço médio de 2,055 o litro, ao passo que na distribuidora ficou na faixa de R$

1,801 o litro; na região sudeste dos 8.567 alvo do levantamento, o preço médio foi de R$ 1,614 o litro,

e o preço praticado na distribuidora foi de 1,356; por fim, na região sul dos 3.024 postos o preço

médio de venda foi de R$ 1,811 por litro de etanol, enquanto o preço na distribuidora foi de R$ 1,547

o litro . 

Se a pesquisa versar em torno do preço da gasolina, no mesmo período acima, ou seja, de 1º

de novembro a 11 de novembro teremos os seguintes valores: na região centro-oeste dos 1.215

postos, o valor médio para o consumidor foi de R$ 2,732, enquanto o preço praticado na distribuidora

era de R$ 2,339; na região nordeste dos 3.250 postos pesquisados, o preço médio para o consumidor

foi de R$ 2,680 o litro, ao passo que na distribuidora era de R$ 2,285  o litro; já na região norte, dos

1.178 postos o preço médio para o consumidor girou em torno de 2,782, enquanto na distribuidora era

de R$ 2,329, na região sudeste dos 8.587 postos, o preço médio praticado para o consumidor foi de

R$ 2,519 por litro, e o preço na distribuidora foi de R$ 2,186 o litro; na região sul dos 3.112 postos

pesquisados, o preço médio para o consumidor da gasolina era de R$ 2,626, e na distribuidora de R$

2,286 o litro . Pelos cálculos da ANP, para que o preço do etanol seja competitivo frente à gasolina,

não pode superar 70% do valor do preço do valor desta, a conclusão que se tira destes valores é que

exatamente no período apresentado, se forem analisadas apenas as regiões do país, a única região cujo

preço se mostra competitivo é na região centro-sul. 



O exame dos preços no mesmo período nos estados brasileiros define que tão somente no

Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, ou

seja, em oito estados brasileiros compensaria aos consumidores optar pelo etanol ao invés da gasolina .

No mês de outubro dos 2.425 postos da região centro-oeste o preço médio para o etanol foi

de R$ 1,707 o litro para o consumidor, e o preço médio da distribuidora foi de R$ 1,369 o litro; da

região nordeste dos 6.207 postos pesquisados o preço médio do etanol foi de R$ 1,880 o litro,

enquanto o preço médio da distribuidora foi de R$ 1,591 o litro; já na região norte dos 1.648 postos, o

etanol foi vendido aos consumidores pelo preço médio de 2,026 o litro, ao passo que na distribuidora

ficou na faixa de R$ 1,76; na região sudeste dos 17.139 postos alvo do levantamento, o preço médio

foi de R$ 1,579 o litro, e o preço praticado na distribuidora foi de 1,320;  por fim, na região sul dos

6.060 postos o preço médio de venda foi de R$ 1,772 por litro de etanol, enquanto o preço na

distribuidora foi de R$ 1,496 . 

No ano de 2009 o preço do etanol foi alvo de recorrentes variações, contudo, entre os meses

de abril a setembro os preços eram vantajosos para os consumidores finais, o que significaram uma

queda de R$ 0,307 por litro em abril para R$ 0,225 em setembro .  De setembro de 2009 a setembro

de 2010 ocorreu um aumento de 6,89% no preço do etanol e de 1,51% no preço da gasolina para o

consumidor  .

Pela simples análise dos preços, mostra-se que nem sempre o fator “custo” é um atrativo aos

consumidores na maioria dos Estados e regiões brasileiras, o que afasta novamente o terceiro elemento

do conceito de dumping ecológico, afinal para constatá-lo é necessário que seja vantajoso ao

consumidor, do ponto de vista econômico, optar pelo combustível, mesmo que esta escolha aconteça

com o sacrifício do patrimônio ambiental.  

Enfim, para verificar-se o quarto e último requisito do ecodumping no setor sucroalcooleiro, é

necessário que as indústrias não façam investimentos tecnológicos capazes de diminuir o impacto

ambiental na produção do etanol.  Não se pode negar que a existência de épocas das quais as usinas

não possuíam qualquer tecnologia avançada e adequada para minimizar a degradação ambiental, no

entanto, no presente, até mesmo o uso de tecnologia avançada e de ponta funciona como uma aliada

aos usineiros na busca da eficiência na produção. 



A busca por tecnologias inovadoras do ponto de vista ambiental é vantajosa aos agentes

econômicos brasileiros que querem comercializar os seus produtos não apenas em âmbito nacional,

como para o comércio internacional, principalmente para a União Européia, onde a exigência de uma

produção sustentável para a importação do etanol se faz constate.

A primeira tecnologia que deve ser apontada é a mecanização para a colheita da

cana-de-açúcar, o que dispensa a utilização do fogo, e diminui o impacto ambiental de forma

considerável. Já foram estudados os dispositivos do Código Ambiental que vedam a utilização do fogo

de forma indiscriminada, e ainda sem autorização prévia do órgão administrativo da Secretaria do

Estado do Meio Ambiente, daí se conclui que no aspecto específico da colheita, a opção pelas

máquinas isenta o dono da usina da responsabilidade por dano ambiental (art. 21, parágrafo único,

Código Florestal). Além do Código Florestal que instiga os responsáveis pelos canaviais a investirem

em uma colheita para a cana-de-açúcar dissociada das queimadas, em São Paulo vigora a lei estadual

nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, cujo objeto é a diminuição gradativa das queimadas nos

canaviais, até a sua completa eliminação .  

 Outro aspecto na agroindústria canavieira brasileira que obedece às expectativas da proteção

ambiental, como princípio da ordem econômica, está na aplicação dos insumos com o auxílio da

tecnologia de precisão . Logo, o uso de fertilizantes e corretivos na quantidade adequada para cada

área e amostragem de solo, possibilita que não sejam manejados de forma indiscriminada produtos

químicos capazes de em grande quantidade contaminar o solo e causar poluição. O interesse das usinas

pela tecnologia de precisão é significativo, visto que entre 2003 e 2006 os brasileiros conheceram estas

técnicas e puderam experimentá-las no desenvolvimento de suas atividades econômicas .   

 Uma grande quantidade de tecnologias avançadas estão disponíveis e são empregadas na área

industrial de produção do etanol, além das comentadas, cita-se: o sistema de limpeza a seco da

cana-de-açúcar, que impede o desperdício da água e o uso da palha da cana-de-açúcar como resíduo

para a proteção do solo . 

Com isto, o quarto elemento para a configuração do dumping ambiental também não poderá

ser constatado, pois há no país tecnologia suficiente e avançada para uma produção limpa e sustentável.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que a ocorrência do dumping ambiental de fato

impede o exercício de um direito fundamental, que é o da manutenção e preservação da natureza com



todos os elementos indispensáveis para uma vida humana com qualidade, contudo, a agroindústria

sucroalcooleira brasileira não pode ser acusada desta prática, pela inexistência dos elementos

necessários para a configuração do ecodumping. Embora não se esteja dizendo que todos aqueles que

atuam no setor sucroalcooleiro obedeçam à legislação ambiental e procurem os métodos alternativos

disponíveis no mercado para que haja um impacto ambiental menor, não se pode esquecer que a

legislação existe, é efetiva e o Poder Público poderá atuar sancionando os infratores.    

5.5 O DUMPING AMBIENTAL NO CONTEXTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Existe uma imprecisão técnica no termo dumping ambiental ou ecológico, afinal, um dos

acordos antidumping – A.A que trata do comércio de bens e mercadorias (da ata final que incorporou

as decisões tomadas na rodada Uruguai) considera como produto dumpeado: “aquele introduzido no

comércio de outro país a valores inferiores ao seu valor normal, se o preço de exportação do produto

exportado de um país para outro for inferior ao valor comparável, no curso ordinário do comércio, de

produto similar quando destinado ao consumo interno do país exportador” .

Todavia, quando o assunto é dumping ecológico ou ambiental, não é utilizado esse critério,

portanto, tem-se que considerar os preços no mercado doméstico dos países em desenvolvimento, dos

produtos ali produzidos. Por exemplo, um determinado produto tem um valor menor em um país em

desenvolvimento pela ausência de leis de proteção ambiental, ao passo que o mesmo produto, em

países desenvolvidos, onde a legislação é bem mais rigorosa, custa um valor superior. 

Além disso, o VI Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio trata da prática de um preço dentro

de um país estrangeiro com valor inferior ao normal. Nas questões envolvendo dumping ambiental e

social, não se pode afirmar tecnicamente que o valor é inferior ao seu preço normal, visto que quem o

produz, realmente não faz os investimentos que gerariam o aumento do preço . Embora haja esta

impropriedade técnica, neste trabalho a imprecisão não afetará o uso do termo dumping ambiental. 

Em 1947, foi criado com a assinatura de 23 países, o General Agreement on Tariffs e Trade

– GATT, este tinha por finalidade estabelecer um conjunto de normas e regras sobre comércio

internacional. Foram realizadas oito rodadas de negociações sobre o comércio, a última, conhecida



como Rodada Uruguai, aconteceu em 1994, e também foi a responsável pelo surgimento da OMC –

Organização Mundial de Comércio –  instituída oficialmente em 1° de janeiro de 1995. A proteção ao

meio ambiente é mais evidente no texto da Rodada Uruguai do que em todos os outros instrumentos,

dos quais não continham nenhuma exceção do livre comércio por razões ambientais . 

A OMC atualmente é um dos maiores fóruns de discussão envolvendo comércio e meio

ambiente, apesar de não ser uma agência ambiental . Ainda com fim de ampliar as discussões, foi

criado em 1994 pela OMC o Comitê de Comércio e Meio Ambiente – CTE. 

A tarefa que o CTE recebeu foi a de promover o desenvolvimento sustentável na relação entre

comércio e meio ambiente, e para isto apresenta recomendações, com especial cuidado para: criar

normas que promovam a uma relação positiva entre medidas comerciais e medidas ambientais, com o

fim de promover o desenvolvimento sustentável; atentar para as necessidades dos países em

desenvolvimento, e ter especial atenção para os países mais pobres; evitar que sejam criadas medidas

comerciais protecionistas; promover a adesão do sistema multilateral de comércio a disciplinas

multilaterais eficazes, que possibilite o cumprimento dos objetivos previstos na Agenda 21 e no

princípio 12 da Declaração do Rio de Janeiro; atentar para medidas comerciais com fins ambientais,

bem como, medidas ambientais com efeitos comerciais relevantes, que tenham sido criadas a partir de

outros acordos multilaterais .  

Discussões sobre o meio ambiente e comércio apesar de terem iniciado de forma tímida ainda

no antigo GATT e na OMC, ganharam elevada repercussão internacional, inclusive cita-se como

exemplo a ECO 1992 que reuniu vários países, momento pelo qual foram discutidas de forma ampla as

políticas sobre comércio e meio ambiente, levando-se em consideração a proposta de um

desenvolvimento sustentável . 

Existem mecanismos para punir o dumping comercial, mas para o dumping ambiental ainda

não há um consenso entre os países. Logo, o dumping ambiental pode abrir uma porta a inúmeras

barreiras comerciais, que se usadas sem a que haja comprovação, representam uma forma de diminuir

a competição e permitir que apenas os países mais desenvolvidos dominem o mercado. 

O presidente Bill Clinton chegou a requisitar que a OMC aplicasse sanções ao Brasil por

concorrência desleal, em razão do dumping ambiental, contudo, a maior parte dos países não

concordou com o posicionamento na rodada do Milênio e Davos . A rodada do Milênio aconteceu de



30 de novembro a 3 de dezembro de 1999, em Seattle, e foram debatidos temas envolvendo

propriedade intelectual, tarifas de importação, liberalização de serviços, regras sobre antidumping e

subsídios governamentais .  

Em Seattle foi levantada a hipótese de que a ausência de uma proteção ambiental efetiva nas

florestas dos países em desenvolvimento configura em tese o dumping ambiental, logo, as nações

desenvolvidas deveriam ter o aval para criarem restrições às importações destes produtos. Porém, essa

exigência em buscar-se tutelar o patrimônio ambiental existente nos países em desenvolvimento tem

uma forte motivação protecionista, na medida em que as nações desenvolvidas, apesar das cobranças

internacionais, não foram capazes de proteger suas próprias florestas .   

É incorreto pensar que apenas as nações desenvolvidas podem produzir bens com a utilização

de mecanismos limpos, um exemplo disso é o Brasil, que ainda sendo uma nação em desenvolvimento,

possui no setor sucroalcooleiro, diversas indústrias produtoras de etanol e/ ou açúcar que estão

comprometidas com a sustentabilidade, ou seja, preocupadas com o patrimônio ecológico da nação

para que as futuras gerações possam ter qualidade de vida.   

Se a humanidade não tem mais escolha entre proteger ou não a natureza, pois a conservação

do planeta não é mais uma opção, e sim, uma obrigação inafastável que deve ser encarada por todos

os países do globo, o caminho sensato é o consenso entre os países em termos de normas

internacionais para proteção ambiental. 

Ademais, no comércio internacional estar-se diante de um grande desafio: produzir sem

destruir. O que há algumas décadas parecia exagero, ameaças sem nenhum fundamento científico

mostram-se de fato, comprovadas: o homem também contribui para a causa de eventos climáticos

destrutivos, por suas ações irresponsáveis e sem compromisso com a preservação da natureza. Não é

mais suficiente que sejam colocados no mercado produtos com preços competitivos, mas sim que, além

disso, sejam produzidos de acordo com normas ambientais.   

Desde ecologistas a empresários parecem concordar com a necessidade da implantação de

normas ambientais internacionais, visto que na atual conjuntura, os produtores enfrentam exigências

ambientais muito diferentes em cada país, assim, os produtores de países com leis ambientais mais

severas tendem a suportar custos ambientais mais elevados do que aqueles advindos de países cuja

legislação ambiental é escassa .



Não é mais possível pensar em crescimento econômico sem desenvolvimento sustentável, logo,

se no começo do século XX muitos países alcançaram o crescimento econômico sem nenhuma

legislação que tutelasse o meio ambiente, devastando os recursos naturais do planeta, está evidente que

essa forma de “desenvolvimento” não pode mais ser tolerada. Todas as nações precisam, o quanto

antes, compreender que frear ou amenizar o aquecimento global não é mais uma opção, mas uma

obrigação em prol da humanidade.

A ameaça do dumping ambiental se por um lado impõe normas ambientais restritivas dos

países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, ainda pode, por outro lado, representar uma

maneira de protecionismo de determinados setores industriais.  Com isso, essas normas

conseguem diminuir a competitividade dos países em desenvolvimento, na medida em que encarecem o

modo de produção de bens e elevando os seus valores .

É natural que nos países em desenvolvimento os custos de produção de um determinado bem,

sejam inferiores aos custos do mesmo produto em um país desenvolvido, que dispõe de tecnologia de

ponta nos processos industriais e mão-de-obra melhor qualificada. De forma alguma estar-se

defendendo a produção industrial a qualquer custo, pelo contrário, nenhum país, desenvolvido ou em

desenvolvimento pode ter o aval para destruir o meio ambiente. O respeito ao meio ambiente não é

mais uma escolha ou uma cortesia do agente econômico, pelo contrário, é um dever imposto de forma

imediata por normas jurídicas, e de maneira mediata, pela necessidade de preservação do planeta.

Traz-se a observação da pesquisadora Gabriella de Salvio a respeito do dumping social e

ambiental:
Ao se desqualificar a legitimidade do discurso ao combate aos supostos dumping social
e ambiental, pretendemos apenas evidenciar as reais intenções dos países
desenvolvidos, qual seja, diminuir as vantagens comparativas dos países em
desenvolvimento em função dos salários (nacionais) mais baixos (e não apenas aos
trabalhadores locados na indústria exportadora), se comparados à indústria em geral e à
agricultura e pecuária de quaisquer países desenvolvidos e da vasta extensão territorial
“agricultável” ainda inexplorada se comparado às áreas férteis dos países
desenvolvidos, praticamente já inexistentes, já que, além de possuírem território menor,
os solos já foram devidamente utilizados em atividades que propiciaram o
desenvolvimento e crescimento econômico que ora vivenciam. 

Frisa-se sobre a necessidade de prudência para que mecanismos protecionistas não sejam

criados com a falsa justificativa da proteção ambiental. O que se deve deixar claro é que a acusação de



dumping ambiental não pode ser utilizada como instrumento protecionista, para impedir o comércio de

uma nação em desenvolvimento, como forma de criar obstáculos ao seu crescimento e desenvolvimento

nacional. Em verdade, essa forma de dumping pode se tornar com facilidade apenas mais uma maneira

de criar barreiras protecionistas à exportação de produtos dos países que ainda não são desenvolvidos.

Ainda neste tópico, passa-se a analisar a exportação do etanol derivado da cana-de-açúcar.

Neste sentido, o Brasil é o maior produtor de etanol derivado da cana-de-açúcar no mundo, sendo

responsável na safra de 2009/ 2010 pelo equivalente a 25,7 bilhões de litros de etanol (7 bilhões de

litros de etanol anidro e 18,7 bilhões de litros de etanol hidratado),  na safra anterior o país produziu

27,6 bilhões de litros de etanol, ou seja, houve uma queda na produção de 7,1% em relação à safra

2008/2009 .  

Parte da produção brasileira de etanol é destinada à exportação, sendo em 2009 exportados

3.308,4 milhões de litros de etanol para diversos países, tais como, Países Baixos, Jamaica, Índia,

Coréia do Sul, Japão e Estados Unidos. Em 2010 considerando o período de janeiro a outubro o país

exportou 1,54 bilhões de litros de etanol, o que equivale a US$ 807 milhões, contudo, também se for

comparado o ano de 2009, o volume é 48,3% inferior ao mesmo período .

Os Estados Unidos tem grande peso na comercialização do biocombustível brasileiro,

importando no ano de 2009, 270,2 milhões de litros de etanol e em 2008, 1.519,4 milhões de litros do

biocombustível derivado da cana-de-açúcar, porém, para o etanol brasileiro adquirido pelos Estados

Unidos há a incidência de um elevado imposto de importação, que funciona como uma barreira

tarifária, sendo tributado com uma alíquota de US$ 0,14 por litro mais a alíquota ad valorem de 2,5%.

Já na União Européia, o imposto de importação é diferenciado em razão do tipo do álcool, sendo de

US$ 0,13 por litro de álcool etílico desnaturado  e US$ 0,24 por litro de álcool não desnaturado . 

Essas barreiras impostas pelos países para importar o etanol brasileiro aumentam o custo do

produto para o consumidor final estrangeiro, e em conseqüência, diminuem a competitividade do

biocombustível brasileiro. Oportuno observar que as barreiras não tarifárias – BNT’s surgem no

comércio internacional como restrições relacionadas à quantidade, composição e destino dos bens, por

exemplo, as licenças de importação, as barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias , ao passo

que as barreiras tarifárias – BT’s, referem-se à adoção de tarifas aduaneiras sobre os produtos



importados, capazes de desestimular o consumo dos produtos importados, com efeito, a adoção ou

majoração de tributos sobre os produtos importados, estimula a aquisição pelos consumidores dos

bens nacionais . 

 É importante um comportamento ativo do Brasil para derrubar essas barreiras, o que sem

dúvida, será um passo decisivo na consolidação do etanol derivado da cana-de-açúcar no comércio

internacional. A adoção de certificações ambientais, com padrões elevados de exigência, são medidas

eficazes contra as imposições norte-americanas e da União Européia, capazes de desafiar as barreiras

não-tarifárias e afastar qualquer acusação de ecodumping.

O governo brasileiro está interessado em comprovar que o setor sucroalcooleiro dispõe de

tecnologia avançada para produzir etanol com o menor impacto ambiental possível, e ser ainda o

etanol, dentre os comercializados por outros países pelo mundo, mais limpo e ecológico, além disso, as

empresas brasileiras do setor sucroalcooleiro fecham contratos de parceria com empresas estrangeiras,

o que tende a divulgar a qualidade do etanol derivado da cana-de-açúcar e pelo menos amenizar a

imposição de barreiras protecionistas. Para isto busca desenvolver um sistema de certificação para o

etanol, com o auxílio do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial –

INMETRO, a finalidade da certificação é assegurar a qualidade do biocombustível nacional, impedindo

barreiras comerciais dos países desenvolvidos . 

Lembra-se que os cálculos realizados pelos Estados Unidos e União Européia com o fim de

apurar a sustentabilidade de um produto, responsabilizam indiretamente o agronegócio canavieiro pelo

desmatamento de florestas e demais biomas , com isto, é evidente que se torna simples aos países

desenvolvidos criarem barreiras comerciais, de índole exclusivamente protecionista, com os falsos

argumentos da proteção ao meio ambiente.

 Ademais, outro obstáculo no mercado internacional para o livre comércio são os subsídios que

geram uma concorrência desleal. É notório que os subsídios, principalmente para as nações em

desenvolvimento, possuem um papel fundamental como instrumento de regulação econômica. Segundo

o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – ASMC  da OMC são subsídios todos os

tipos de contribuições financeiras de um governo e/ou entidade pública, visando à concessão de



vantagens (benefit) que não existiam originariamente para uma empresa, grupo empresarial ou ramo

específico da indústria .

 Acontece que não são todos os tipos de subsídios considerados proibidos pelo ASMC, por

isso, o acordo estabeleceu um tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento, e os

classificou em três tipos: proibidos, acionáveis ou recorríveis e irrecorríveis. O primeiro tipo de

subsídios, ou seja, os proibidos são “vinculados de fato ou de direito ao uso preferencial de produtos

nacionais em detrimento de produtos estrangeiros, quer individualmente, quer como parte de um

conjunto de condições” (art. 3º do ASMC), pelo que se pode observar, essa forma de subsídio tende a

causar um desequilíbrio no comércio internacional; os subsídios acionáveis ou recorríveis, dispostos no

art. 5º do referido acordo, não obrigatoriamente serão declarados proibidos, caso o sejam, serão

impostas medidas compensatórias em razão do dano causado, e por fim, os subsídios irrecorríveis, não

possuem a especificidade dos subsídios anteriores, logo, são auxílios que podem ser implementados

sem obstáculos .

    Não obstante a vigência da lei federal nº 10.453, de 13 de maio de 2002 , que dispõe sobre

subvenções ao preço e ao transporte do etanol combustível, e tem por fim estabelecer políticas

econômicas para assegurar a estabilidade do setor produtivo, atualmente no Brasil não existem auxílio

ao setor sucroalcooleiro que se enquadram como subsídios proibidos segundo os critérios

pré-estabelecidos pelo ASMC . Quando as políticas econômicas não visam criar um desequilíbrio do

mercado, pois não nasceram com o escopo de causar uma vantagem no produto brasileiro em prejuízo

do estrangeiro, também não sofrem as limitações impostas pelo ASMC. 



6. CONCLUSÃO

As exigências contemporâneas que implicaram na transição para uma nova economia trouxeram

consigo o dever da busca empresarial pela sustentabilidade, ou seja, o empresário não deve visar

apenas os lucros sob pena da sua atividade contrariar diretamente à Constituição Federal. O art. 225

da Constituição Federal assegura que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

De forma sucinta, esclarece-se que há problemas ambientais de primeira geração e problemas

ambientais de segunda geração. As normas de primeira geração tem por objetivo o controle da

poluição, e ainda a tutela do direito ao meio ambiente como um direito fundamental do ser humano, por

isso que, dentro desta visão, a dimensão antropocêntrica surge como alicerce primeiro da proteção

jurídica ao meio ambiente, considerando que a dignidade da pessoa humana, situa-se, até mesmo, no

centro da dignidade ambiental. Por outro lado, os problemas ambientais de segunda geração são

aqueles decorrentes de fontes de poluição dispersas, não obstante, são capazes de causar aquecimento

global, mudanças climáticas e as conseqüências da destruição da biodiversidade

Contudo, para a plena observância das normas constitucionais, impõe-se aos agentes

econômicos comportamentos que não podem ser passivos, do contrário, é necessário um trabalho

árduo e incessante, mesmo que inicialmente os custos sejam elevados. Produzir sem agredir ao meio

ambiente não pode ser uma escolha do empresário, mas um dever sob pena da sua atuação no

mercado causar danos a um número considerável de pessoas, com a destruição de um patrimônio

coletivo.  Neste contexto, a proteção ao meio ambiente também é princípio constitucional elencado

entre aqueles pertencentes à ordem econômica (art. 170, VI).

Ainda, nesta linha de raciocínio sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios

constitucionais da ordem econômica, menciona-se o princípio da livre concorrência (art. 170, IV).

Destarte, trata-se de um instrumento legal do Estado Brasileiro capaz de trazer para os membros da

sociedade uma existência digna, na medida em que funciona como um obstáculo à concentração de

riquezas nas mãos de poucos privilegiados. 



A intervenção do Estado, para garantir a livre concorrência, por vezes se faz necessária, para

impedir que as condutas desleais e o abuso do poder econômico gerem entraves ao mercado (170,

§3º). Em verdade, o modelo de concorrência perfeita é possível tão somente em mercados

competitivos onde há um número alto de empresas vendendo produtos semelhantes, e a participação

de cada uma delas é muito pequena, de forma que se torna impossível cada uma influenciar,

individualmente, o preço de um bem ou serviço. Ora, este modelo de concorrência perfeita é quase

utópico, até mesmo porque as especificidades do mercado e a forma de atuação das empresas para

obterem lucros terminam por impedir a consolidação do “mercado perfeito”.  

 Como foi mostrado, o ecodumping é um fenômeno negativo ao mercado, afinal gera uma

concorrência desleal para as empresas que seguem à legislação ambiental,  e interiorizam no custo final

do produto os gastos em produzi-lo com práticas que causem um menor impacto ambiental possível. 

Relacionar a produção do etanol brasileiro com a prática de dumping ambiental ou

ecodumping significa que a vantagem competitiva do biocombustível nacional em face dos

biocombustíveis estrangeiros deve-se à devastação ambiental; que os métodos produtivos são

precários, ou não conservacionistas, e os produtores do etanol não utilizam a tecnologia existente no

país em prol de uma produção limpa. Entretanto, fez-se uma análise minuciosa dos quatro elementos

que compõem o instituto do ecodumping, sendo estes: a) a não existência no país instrumentos legais

capazes de coibirem a degradação ou o impacto ambiental; b) na existência de leis ambientais, não há

qualquer obediência às legislações, vez que os agentes econômicos estão livres para burlá-las; c) o

preço do biocombustível é baixo o suficiente para atrair um grande número de consumidores, logo,

durante os meios produtivos não são interiorizados os custos ambientais; d) na colheita da

cana-de-açúcar não são utilizadas tecnologias de ponta que possam amenizar os impactos ambientais,

por fim, chegou-se a conclusão que a hipótese é inverídica.

Neste ponto, recorda-se que o Brasil é o maior produtor de etanol derivado da

cana-de-açúcar no mundo, e de fato, existiram momentos relevantes para a consolidação deste

biocombustível no mercado nacional. O primeiro foi com a implantação do Proálcool em 1995, e o

segundo, no ano 2003, a introdução dos veículos flex fuel. Contudo, para o sucesso da indústria

sucroalcooleira, no que tange à produção do etanol combustível, fez-se indispensável uma completa



integração entre a flexibilização da produção, investimentos em favor da qualidade da cana-de-açúcar e

a diminuição das perdas para chegar-se ao produto final. 

Apesar do setor sucroalcooleiro nacional produzir etanol para o consumo interno e para

exportação, ainda há muitos limites a serem superados fora das fronteiras comerciais do Brasil.

Menciona-se, por exemplo, os Estados Unidos e a União Européia, que compram o biocombustível

brasileiro, porém impõem elevados impostos de importação, que funcionam como barreiras tarifárias e

diminuem a competitividade do etanol brasileiro.  

Mostra-se urgente um comportamento ativo do Brasil com a finalidade de derrubar essas

barreiras, o que sem dúvida, será um passo decisivo na consolidação do etanol derivado da

cana-de-açúcar no comércio internacional. Para isto, a adoção de certificações ambientais, com

padrões elevados de exigência, são medidas eficazes contra as imposições norte-americanas e da

União Européia, capazes de desafiar as barreiras não-tarifárias e afastar qualquer acusação de

ecodumping.

Por parte das nações desenvolvidas há a alegação corriqueira, no sentido de que a produção

de cana-de-açúcar no Brasil ameaça a Amazônia. Embora esta acusação seja um discurso repetitivo na

comunidade internacional, tal afirmativa não representa a realidade, visto que o solo e o clima daquela

região não são propícios para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Para se ter ideia da falta de

coerência desta alegação, sabe-se que a região de São Paulo reúne 58% (cinqüenta e oito por cento)

da produção de cana-de-açúcar no Brasil e mais de 85% (oitenta e cinco por cento) da produção

nacional está concentrada na região centro-sul, isto é, uma distância equivalente a 2 (dois) mil

quilômetros da região Amazônica. No Nordeste brasileiro situam-se as demais plantações de

cana-de-açúcar, condizente com 15% (quinze por cento) da produção nacional, todavia, da mesma

forma que na região centro-sul a distância não é inferior a 2 (dois) mil quilômetros da Amazônia

Não obstante, para combater às acusações no sentido que os métodos produtivos no Brasil

são rudimentares e precários, citam-se, dentre as tecnologias associadas ao setor, a adoção da

agricultura de precisão em larga escala nas indústrias paulistas, a mecanização do plantio e da colheita e

o interesse das indústrias em abandonarem totalmente o uso do fogo. 



Com efeito, das 205 (duzentas e cinco) usinas e destilarias existentes na região de São Paulo,

56% (cinqüenta e seis por cento) utilizam a agricultura de precisão, com a clara preferência pelas

imagens de satélite. Dados relevantes, apesar dos desafios enfrentados pelos empresários, como a falta

de mão-de-obra qualificada, o elevado preço dos equipamentos e a escassez de fontes interessadas no

financiamento das técnicas.

Nos demais estados, de forma geral, a utilização das tecnologias disponíveis é adequada para a

produção de etanol de forma compatível com a preservação do meio ambiente. Percebe-se isso diante

do fato de toda indústria de processamento, possuir em sua estrutura um setor responsável pela

qualidade da matéria-prima e controle dos processos produtivos a fim de permitir uma boa qualidade

do produto final.

A legislação ambiental vigente e aplicável ao setor sucroalcooleiro do mesmo modo

afasta a acusação da prática do dumping ambiental cometido pelas empresas nacionais. Com

efeito, a Constituição Federal em seu art. 225 determina o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, deixando explícito no §3° do citado

artigo, a existência de punições administrativa e penal para os infratores, sem prejuízo do

dever de reparar o dano. Ademais, a lei federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que

institui a Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe que as queimadas e o desmatamento

representam degradação ambiental, sendo sujeitos de responsabilidade pelo seu autor. 

Por fim, a lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece em seus

dispositivos as sanções penais e administrativas para aqueles que causarem dano ambiental.

Sobre a utilização das queimadas para colheita nos canaviais, o Código Florestal só a permite

mediante autorização prévia do órgão administrativo responsável. Portanto, no âmbito da

segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento no sentido de que a

queima da cana-de-açúcar causa danos ambientais, assim, os órgãos ambientais competentes

precisam deferi-la antes da sua realização. Até mesmo a existência de uma lei estadual que

permita a utilização do fogo para a colheita da cana-de-açúcar não é suficiente para afastar a

legislação federal (Código Florestal), ressalvando, inclusive, que a competência para a licença

ambiental pertence ao Poder Executivo, e não ao Poder Legislativo

Do exposto, infere-se que a agropecuária é uma atividade econômica que tem



vinculação com a agricultura, e como tal, deve ater-se aos parâmetros constitucionais

previstos no art. 225, §3º, IV. Ainda na seara constitucional, a agropecuária tem o dever de

cuidar de referidas atividades produtivas em proveito da dignidade da pessoa humana (art.

3º), tendo como objetivo, além de produzir o bem de todos, reduzir a pobreza e a

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, IV). Menciona-se

que, a citada atividade, não deve afastar-se da tutela jurídica do solo e subsolo brasileiro,

com efeito, a agricultura apenas poderá ser desenvolvida em território nacional, ou seja, em

espaço controlado pela ordem jurídica em vigor.

Outrossim, a legislação ambiental é vasta no sentido de coibir as condutas lesivas ao

meio ambiente, e ainda estabelece algumas obrigações de fazer com o escopo de conservar

áreas com grande biodiversidade, daí que o Código Florestal  determina a criação da área de

reserva legal em algumas situações, ou seja, são áreas que devem ser localizadas em uma

propriedade rural cuja a meta é a conservação da biodiversidade, sendo proibido o plantio de

culturas permanentes, ressalva-se, inclusive, que conforme o código citado é obrigatória a sua

averbação.  Esta previsão atende a norma constitucional para preservação da função social

da propriedade, visto que esta só é atingida quando acata de forma simultânea alguns

critérios,dentre esses, a utilização adequada dos recursos naturais, bem como a preservação

do meio ambiente (art. 186).

A área de reserva legal trata-se de uma determinação normativa, pela qual, até

mesmo com a venda da propriedade, o novo dono está responsável pela sua manutenção, e

se houverem danos ambientais, o novo proprietário, do mesmo modo, possui

responsabilidade em recuperá-la. Ora, entende o Superior Tribunal de Justiça que a

obrigação da recuperação do dano pelo proprietário do bem na área de reserva legal, ainda

que este não tenha sido o causador da degradação ambiental, é do titular da propriedade do

imóvel possuindo a averbação, caráter meramente declaratório. Não existe qualquer

obstáculo em se exigir do proprietário atual a responsabilidade pelo dano, ainda que a tenha

adquirido de boa-fé, por tratar-se de uma obrigação propter rem. 

Neste trabalho as exigências ambientais não são interpretadas de forma nociva ao

desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, afinal, sem dúvida os dilemas ambientais pesam bastante na



decisão dos países em reconsiderar fontes alternativas em suas matrizes energéticas, mas, por outro

lado, há a importância da segurança energética, o aumento do número de empregos diretos e os

benefícios da diminuição das importações de combustíveis fósseis. Essas razões são de grande

relevância, e motivam os governantes na busca por energia através do aproveitamento das biomassas e

do aprimoramento tecnológico, visto que a bioenergia uma vez consolidada pode garantir não apenas

crescimento econômico como desenvolvimento nacional. 

Em verdade, especificamente no complexo sucroalcooleiro um número significativo de

mudanças ocorreram ao longo das décadas, com a criação e aprimoramento de tecnologias cuja

finalidade é causar o menor impacto ambiental possível na produção do etanol, como o sistema de

limpeza a seco da cana-de-açúcar que evita o desperdício de água, o desenvolvimento de variedades

de plantas mais resistentes às mudanças climáticas, a co-geração de energia elétrica, a mecanização de

áreas onde a queimada era imprescindível para a colheita e a utilização da agricultura de precisão. O

poder público não se manteve omisso, logo, elaborou leis para regular o setor e estipulou metas a

serem alcançadas pelos produtores. 

Não é correto insistir no argumento que no Brasil as atividades na agroindústria canavieira

sempre se deram à margem da lei, não tendo qualquer regulamentação pelo Estado, afinal, embora na

década de 90 tenha ocorrido à desregulamentação do setor, de maneira geral, os empresários

souberam conciliar a obtenção dos lucros com o desenvolvimento sustentável. Afirmar que no Brasil os

custos da produção do etanol não são interiorizados, e por conseqüência, são os baixos preços que

fazem com que o etanol combustível mantenha-se atraente ao consumidor, é um argumento fraco e

muito distante da realidade. Pelo contrário, o preço do etanol combustível em 2009 e 2010 sofreu

severas oscilações em razão das mudanças climáticas que porventura atrapalharam a colheita da

cana-de-açúcar e refletiu no custo final do produto.   

Pode-se dizer, ainda, que o etanol brasileiro não recebe do governo qualquer subsídio

considerado proibido pelo Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias – ASMC da OMC. 

Embora exista a lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre subvenções ao preço e ao

transporte do etanol combustível e tem por meta estabelecer políticas econômicas para assegurar a

estabilidade do setor produtivo, essa política econômica não tem por desígnio causar um desequilíbrio

do mercado, logo, só seria um subsídio proibido se com esse instrumento normativo houvesse a criação



de uma concorrência desleal, gerando uma real vantagem do produto brasileiro em prejuízo do

biocombustível estrangeiro.

Em face das acusações de dumping ambiental que podem prejudicar futuras exportações do

etanol brasileiro, é dever do governo brasileiro e dos produtores, esclarecerem às dúvidas sobre o

processo produtivo do etanol, as tecnologias utilizadas e manterem-se atentos às determinações da

legislação ambiental. Com efeito, a cooperação internacional e os instrumentos firmados entre o Brasil e

demais governos são indispensáveis para ampliar o mercado internacional do etanol proveniente da

cana-de-açúcar, ressalvando que o biocombustível produzido no Brasil, é de fato, o mais competitivo

nos dias atuais. A livre concorrência, na qualidade de princípio constitucional pertencente à ordem

econômica não é desrespeitada, na medida em que os empresários conseguem destaque no mercado

interno e externo, em razão do trabalho árduo e da utilização de novas tecnologias, características estas

que levaram o etanol da cana-de-açúcar a ser reconhecido como o biocombustível mais competitivo do

mundo. 

Importa ressaltar que a Constituição Federal estabeleceu o desenvolvimento, no art. 3°, como

um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Nestes termos desenvolvimento nacional é um

conceito que supera a idéia de crescimento econômico, possuindo este último, tão somente, um

conteúdo quantitativo, enquanto desenvolvimento nacional significa um avanço de uma estrutura social

para outra. Enfim, espera-se que a consagração do etanol brasileiro como o biocombustível mais

competitivo e eficiente da atualidade, garanta ao país o tão perseguido desenvolvimento, ao passo em

que as acusações de dumping ambiental ou a não observância do princípio da livre concorrência não

refletem a imagem da agroindústria canavieira no Brasil. 
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