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"Mesmo que o Capitão-mor desta vossa frota e 
também os outros capitães escrevam a Vossa 
Alteza a noticia do achamento desta vossa Terra 
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por boa vontade; e creia, como certo, que não hei 
de pôr aqui mais que aquilo que vi e me pareceu, 
nem para aformosear nem para afear" 

Pero Vaz de Caminha. 
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1.1 Palavras iniciais (ou A Verdade Defiacionada) 

É que os &dos dos &ahakos ditos acadêmkos '&o &anem inform_nr 

claramente do que tratará o autor. E, sendo o caso deste, provavelmente, talvez 

devêssemos começar esclarecendo algumas questões presentes em "Pequenas Histórias 

Visando 2i Tradu@o/Tra@o do Progmma Naciona! do Álcool ". 

Comecemos pelo que supomos estar mais claro: a parte final do título sugere que 

nos ocuparemos de um tema ligado ao emprego do álcool como combustível. Muito 

provavelmente, quem tenha vivido neste País nas décadas recentes, terá tido notícia 

daquilo 911e nos habituamos a chma_r de "Programa Nacional do Álcool" (PNA)), ou 

pelo seu (simpático? pomposo?) acrônimo : Proálcool. Apresentemos, entretanto, uma 

rápida amostra dessas notícias: 

"Saiu o Programa do Álcool sem Estatização" . (1 511 111 975)' 

"O Proálcool comemora dez anos com mais de 4,15 milhões de veículos a álcool 

comercializados no Pais, mas num momento em que predomina o descrédito do 

consumidor com relação ao programa, principalmente devido as notícias sobre a 

iminente falta do combustível e também em função da redução da diferença de 

preço em relação a gasolina".(30/04/1 98912 

"O programa Nacional do Álcool, Proálcool, um investimento que consumiu R$ 

11 bilhões, bem que poderia ser incluído na lista das 'obras inacabadas' deste 

país. O certo é que esta iniciativa apresenta um quadro de difícil sustentação - 
nos moldes como se mantém hoje, o Proálcool é indefensável".(1996)~ 

"O Programa Brasileiro do Álcool Combustível tem mais de 20 anos e 

demonstrou três vantagens evidentes em relação ao uso de derivados de 

petróleo. A primeira está ligada ao desenvolvimento tecnológico e a estratégia 

Manchete do jornal Folha de São Paulo, 1511 111975. 
O Globo, 3010411989. 
Revista Adusp (Associação dos Doeentes da USP), No. 7, agosto de 19% @ág. 58). 



de abastecimento; a segunda relaciona-se com o desempenho da economia e o 

nível do emprego; a terceira é de ordem ambienta1 ". (1997)~ 

"A mesma tecnologia que torna a adoção do carro a álcool quase nula hoje em 

dia resolveu um de seus grandes empecilhos: a partida nos dias frios, aliando a 

injeção eletrônica multiponto a um indispensável injetor de gasolina. Mas esse 

mesmo dispositivo pode trazer um custo adicional de manutenção ... É o tiro de 

misericórdia que faltava para quem ainda pretende comprar um modelo a 

á~cool".(l 99915 

"Nos últimos dois meses, ao encher o tanque, muitos brasileiros voltaram a 

prestar atenção em um combustível que parecia condenado a extinção. Como o 

álcool está muito mais barato que a gasolina (...), uma fatia de 3,5 milhões de 

automóveis está rodando a um custo 50% menor que o do restante da frota. (...) 

Será o renascimento desse tipo de combustível ou apenas seu último 

 suspiro^.(^ 999f 

Feito isto, passemos a parte inicial (reservemos ainda o miolo) do título, que 

contém questões importantes: "Pequenas histórias...". Isto parece revelar uma ambição 

menor do que, por exemplo, "A História do...". De fato. Pretendemos contar pequenas 

histórias, modestas histórias, oferecer relatos acerca do Proálcool. Duas questões 

interessantes aqui se entrelaçam: por que pequenas e porque 'histórias', no plural? Isto 

está a indicar que podem co-existir várias, muitas histórias sobre o referido programa? 

E, assim sendo, poderíamos aceitar a hipótese de haver vários programas do álcool? 

Podemos começar olhando para uma palavra que surge comumente quando 

estamos empenhados em conhecer "a história" de algo, e que pode estar ligado a nossa 

proposta de trabalhar com pequenas histórias: a palavra "versão". Se recorrermos a um 

dicionário conhecido7, teremos, na acepção que ora nos interessa: 

Verbete: versão [Do lat. medieval versione.] 

(-4 
3. !Explicação, interpretação. 

4. Cada uma das várias interpretações do mesmo ponto. 

AfAA -Associação das Indústrias de Açúcar e de Álcool do Estado de São Paulo. São Paulo, 1997. 
Folha de São Paulo, 21/02/1999: "Gol supera Palio em disputa a álcool". 
Quatro Rodas, junho de 1999: "Pense duas Vezes", pp 86-87. 
Dicionário Aurélio Eletrônico - V. 2.0 



5. Variante. 
6. Boato, baleia, rumores. 

Temos então uma variedade de sentidos, a nossa escolha, desde 'explicação' até 

'rumores'. Mas, cada um por si, e no seu conjunto, esses sentidos - e seus empregos 

mais correntes - parecem nos sugerir a possibilidade de que haja um fato, algo que 

aconteceu, ou um objeto, algo que possui uma existência em-si e independente das 

versões. Portanto, existiriam objetos, fatos, de um lado, e versões sobre os mesmos, de 

outro. Cumpriria então contornar todas as versões e descobrir a "verdadeira história" do 

fato, ou a "real descrição" do objeto? Esse seria o trabalho, por exemplo, do historiador, 

do jornalista? 

As versões parecem estar ligadas a interesses de seus autores; sugerem um 

(re)arranjo do fatolobjeto para confomzá-10 a certa conveniência - por exemplo, as 

versões dadas pelas duas partes de uma qualquer demanda. Por isso, versões seriam 

coisas para fora dos muros das academias, do mundo da ciência, uma contaminação a 

ser evitada nos trabalhos científicos. 

Temos aqui, portanto, uma fionteira: a que coloca para um lado os relatos 

científicos, desinteressados; expressão fiel (tanto mais fiel quanto mais progride a 

ciência) dos fatos/objetos; e, para o outro, as versões, as interpretações a-científicas, 

interessadas; os boatos, os rumores. Os trabalhos científicos fazem referências a outros 

igualmente científicos, os boatos são corroborados por mil e um artifícios mundanos. Os 

primeiros são apoiados em teorias, são comprovados experimentalmente; os últimos 

apelam a crença, dependem da eloqüência de seus autoresldfisores. 

Quando adotamos essa fronteira, estamos não só assumindo, mas também, e 

especialmente, construindo, colocando em cena, fazendo atuar, uma assimetria entre as 

duas formas de contar histórias. De um lado as versões, as histórias, o boato; de outro, o 

&to, a História, a verdade8. Entretanto, nosso título indica que assumimos uma posição 

diferente, a de que há lugar nos trabalhos chamados acadêmicos para as pequenas 

histórias. E que por elas fazemos opção. Com esta opção, estamos, igualmente, 

8 Dois outros termos c o m e n t e  associados a essa noção de fatos em-si são nutwezu e reulidude. 



colocando em cena uma outra posição, a que pretende quebrar ou, pelo menos diluir a 

fkonteira acima discutida, duvidar de sua solidez. Surge então uma terceira - e 

igualmente interessante - questão: porque estamos fazendo opção por esse caminho 

que pode ser qualificado como mais "modesto"? 

Digamos, inicialmente, que assim o fazemos porque compartilliamos da 

convicção de que essa separação estanque - típica das grandes narrativas - torna-se 

bastante problemática quando tentamos compreender o que Bruno Latour chama de 

híbridos, construções sociotécnicas que se multiplicam no nosso cotidiano, e das quais 

não podemos isolar o "técnico" e/ou o "social" senão mediante um laborioso processo 

de purificação, já que estas construções estão ligadas a "tramas de ciência, política, 

economia, direito, religião, técnica, ficção."g Assim, o mesmo autor propõe: 

".. . a questão é sempre reatar o nó górdio atravessando, tantas vezes 

quantas forem necessárias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o 

exercício do poder, digamos, a natureza e a cu~tura."'~ 

Muitos trabalhos que fizeram a opção pelas pequenas histórias, no campo dos 

chamados STS (Science and Technology Studies) vêm demonstrando que se olharmos 

atentamente para o que se costuma chamar de "natural" ou "técnico", descobriremos 

imediatamente elementos do "social", elementos "culturais". Se mudarmos o foco, 

amplifcando estes últimos, os primeiros reaparecem, em urna sucessão que não se 

esgota1'. 

Podemos - como um exercício - tomar isoladamente os adjetivos "técnico" e 

"social", e fazer sucessivas que nos oferecerão um caminho para seguir 

os múltiplos atores envolvidos na discussão do "combustível limpo"13: poderíamos 

dizer que as discussões sobre o álcool, sobre sua viabilidade como combustível são 

questões "técnicas"; são assunto para laboratórios, experimentações, comprovações, e 

que sobre essas questões podem incidir decisões "sociais", que levarão à adoção ou não 

LATOUR, 1994, p. 8. 
'O Idem, p. 9. 
l1 Ver, por exemploy LAWy 1996. 
l2 A exemplo do que faz John Law em LAW, 1996 (Capitulo 7 - "C~ntexts")~ pp. 130 e seg. 
13 Tema a ser tratado detidamente no capítulo 3, Redes Heterogêneas e a Consh-uqão Sociotécnica do 
"Conzbustivel Limpo ". 



do álcool. Se amplificarmos um pouco o que chamamos de decisão social, poderemos 

encontrar questões "técnicas", como por exemplo, estudos que afirmam que o uso do 

álcool diminui as emissões de poluentes, melhorando a qualidade do ar. Amplificando 

estes estudos, veremos que eles só fazem sentido no interior de um longo e custoso 

processo de constituição de porta-vozes (quem falará em nome desses poluentes que, 

por si mesmos, não falam?); portanto, retomamos ao "social". Novamente, podemos 

seguir nesse processo, e logo encontraremos questões "técnicas", como parâmetros 

consagrados internacionalmente como indicadores da qualidade do ar, teoria das 

transformações fotoquímicas, etc. Tornando fõlego, podemos ir além: amplificamos as 

últimas questões "técnicas" e logo encontraremos "razões de ordem prática", "limitação 

de recursos", que restringem a análise da qualidade do ar a um pequeno número de 

indicadores, decisões "sociais" de incluir certas substâncias no rol dos poluentes, e 

excluir outras. Poderíamos seguir ainda, e encontraríamos mais laboratórios, órgãos de 

firianciamento, inversão térmica, interferências culturais, etc., num interminável 

desdobrar de elementos "técnicos" no interior dos "sociais", e destes no interior dos 

primeiros. 

Este exercício nos r e a h  (pelo menos assim o entendemos) o caráter 

so~iotécnico'~ das construções como as de álcool combustível, poluente ou combustível 

limpo, e de outras com as quais nos ocuparemos neste trabalho, como petróleo, açúcar, 

balança comercial, sistema de transportes e tantos outros. Poderíamos - além de dizer 

que o técnico já está sempre contido no social, e que o social, por sua vez, está já 

situado no técnico15, - buscar outras possibilidades de entender isso. Uma seria, 

acompanhando John Law, afirmar que "os termos 'técnico' e 'social' não funcionam 

muito bem. Ou, paradoxalmente, que eles servem muito bem, precisamente porque eles 

atuam para ocultar a possibilidade deles absolutamente não ajudarem". l6 

Voltando a nosso título e a nossa proposta de trabalho: estamos fazendo opção, 

portanto, por explorar caminhos que problematizam as separações binárias; caminhos 

l4 Ver Capítulo 2, Instrumentos Metodológicos. 
l5 LATOUR (1999) discute exaustivamente a "impossibilidade de haver um artefiito que não incorpore 
relações sociais, assim como a impossibilidade de se definirem estnrturas sociais sem se dar conta do 
grande papel nelas desempenhado pelos não-humanos. (pág 212). 
l6 LAW, 1996:144. A possibilidade de iníkdáveis desdobramentos do social no técnico e vice-versa é 
explorada minuciosamente no Capítulo 7 dessa obra, Contexts. 



que não aceitam muito bem as rígidas fronteiras entre naturezalsociedade; tampouco 

entre objetolsujeito, já que estes irão se (re)construir continuamente em sucessivas 

(re)aproxirnações. 

Tomemos agora a parte média do título: "...em busca da traduçãohraição do.. .". 
Isto sugere, assim como nossas pequenas histórias, que estarnos lidando com uma 

tensão, pois traduzir é revelar, explicar manifestar; e trair é ser infiel a algo, abandonar, 

não cumprir um acordo17. Duas coisas que parecem inconciliáveis.. . Vejamos: John Law 

recorre ao adágio corrente no campo da literatura (traductore-tradittore) para lidar com 

essa tensão18. De fato, se concebermos um único mundo, uma "realidade", algo que 

existe "em-si" e deve ser traduzido fielmente pela ciência, em sua busca amorosa e 

desinteressada pela verdade, veremos aqui mais uma separação binária: ou se traduz ou 

se trai. No entanto não é isso que queremos, pois ao recusar as separações rígidas 

naturezafsociedade, objetolsujeito, histórialrelatos, os estudos de ciência, e 

particularmente a teoria ator-rede, instrumental que nos acompanhará neste trabalho, 

vêm encontrando um mundo múltiplo, um mundo que comporta muitos relatos que se 

sobrepõem, que interferem uns com os outros. Desta forma, traduzir é, simultaneamente 

trair; revelar é também esconder. "Falar de tradução é falar de diferença. Ao mesmo 

tempo, é falar de conexão, de colocar diferenças em relaci~namento"'~. 

Podemos, então, retomar a pegunta que lançamos atrás, - haveria vários 

programas do álcool? - e dizer que estaremos, neste trabalho, seguindo a aspiração de 

contadconstruir, de relatar/colocar-em-cena, eleger e contar pequenas histórias onde se 

(re)constroem o relato, o autor do relato e o objeto do relato. Dizer ainda que se 

estivermos no campo da investigação, também estaremos no campo da contrução, da 

qual, necessariamente, participará inclusive o leitor2'. 

l7 A língua inglesa comporta uma sutileza que bem expressa o duplo sentido do conceito de tradução: a 
palavra transhtion designa tanto tradução (conversão - revelação) como translação (deslocamento - 
desvio). Simplificadamente, uma tradução busca estabelecer - arbitrariamente - equivalência entre 
objetivos heterogeneos. Exemplificando: a <melhoria da qualidade do ar nas re@W metropolitanas> será 
obtida pelo :fortalecimento do transporte coletivo>; ou: para Qnriquecer a compreensão das políticas 
energéticas nacionais> iremos :realizar um estudo sobre o Programa Nacional do Álcool>. Para uma 
discmsão detalhada do conceito, ver: CALLGN, 1383. pp. 173-214; LATOUR, 1987, pp. 108 e seguintes. 
l8 Cf LAW, 1995. 
l9 LAW, 1996, p. 227. 

AO optar por empreender a leitura de determinado texto, o leitor engaja-se na (re)construção não só 
daquele texto, mas também do "objeto do relatoy'. Isto se dará, igualmente, embora em direção diferente, 
se o leitor não fizer tal opção, ou abandonar o texto nas primeiras páginas. 



Sentimo-nos então mais a vontade para passar ao próximo item, "motivação". 

Não pretenderemos, portanto, falar de um objeto que tenha uma existência em-si, e que 

possua em-si uma certa importância. Antes, tratando-se de uma construção, colocaremos 

em cena um objeto e sua importância. Uma forma de colocar a questão: a importância 

que pretendemos reivindicar ao nosso tema de estudo, o Programa Nacional do Álcool, 

só faz sentido como o efeito de uma rede complexa e heterogênea, que engloba álcool, 

automóveis, usuários, balariça de pagamentos, conceitos (como o de caráter estratégico 

da energia, combustíveis limpos), exportadores de petróleo, um departamento 

acadêmico, uma linha de pesquisa, uma banca examinadora, e tantos outros agentes, 

ligados sob as mais variadas formas. 

1.2 Motivação 

Energia é um tema que desperta elevado interesse na atualidade2'. Em um tempo 

cada vez mais povoado por máquinas e utensílios dos mais variados tipos, quase (às 

vezes de fato) incorporados aos corpos das pessoas, e movidas por diferentes tipos de 

energia, são frequentes as discussões envolvendo: formas de energia que seriam mais 

adequadas a uma dada aplicação; importância das fontes "renováveis" fiente as "não 

renováveis"; prejuízos/benefícios ambientais ligados a este ou aquele sistema de 

produção energética; o que é melhor para o País e para a humanidade a curto, médio e 

longo prazos, em termos energéticos, e um sem-número de outros pontos. 

Energia chega a ser equiparada ao modelo de civilização mais em voga hoje, 

como no enfático texto abaixo: 

"... a riqueza da nossa civilização é sinônimo de alto consumo de energia. Os 

Estados Unidos são ricos e consomem 23 barris de petróleo por habitanteiano. 

Nós somos terceiro mundo, periférico, subdesenvolvido, ou pobre, o nome que 

queiram dar, e consumimos 2,2 barris por habitanteiano. (...) O Japão, com 2% 

Apenas a título de indicação de sua importância, citamos o resultado de uma consulta a um conhecido 
guia de acesso à Internet sobre o tema energia, comparandeo a outros temas também de grande interesse, 
como educação e saúde (janeiro 11999): 'energia': 436.215 páginas encontradas (6.735.264 para 
'energy'); 'educação': 298.2 10 páginas (26.634.732 para 'education'); 'saúde' : 268.790 páginas 
(19.544.555 para 'health'). Para o tema 'Proálcool' encontramos 280 páginas. 



da população mundial, consome 8% do petróleo do mundo. Somando a esses 

dois a Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá, Alemanha, -que são o G7, - e 

mais alguns países ricos como Suíça, Noruega etc., eles somam 12 por cento 

da população mundial e consomem 75% do petróleo do mundo. (...) De outro 

lado, temos 88% da população, muito pobre, baixo consumo de energia, e 

concentrando 90% das jazidas de petróleo" 22 

As questões ligadas à busca de modalidades energéticas de fonte renovável e as 

que relacionam meio-ambiente e energia, particularmente, têm sido, crescentemente, 

terna de discussão nos mais variados meios: universidades, governos, organizações não 

governamentais (ONG' s), etc. 

Como um entre tantos outros supostos sinais do interesse de nosso século por 

energia, na primeira metade da década de 1970, começa a se esboçar um vultoso 

empreendimento brasileiro voltado ao emprego do álcool etílico como comb~stível~~. O 

Programa Nacional do ~ l ç o o l  (PNA) ou Proálcool, nasce em 1975 no governo Gekd e 

ganha força espetacular a partir do início da década de 80, no que diz respeito a 

substituição da gasolina. O slogan publicitário "Carro a úlcool: você ainda vai ter um" 

é expressivo do entusiasmo de certos atores, e/ou do seu interesse em contagiar outros 

tantos na crença de que o álcool, combustível de fonte renovável, teria vindo para ficar e 

seria talvez o substituto definitivo da gasolina no transporte automotivo. 

Os elaboradores da "carta de intenções" do programa não só advogavam a sua 

conveniência dada a suposta economia de petróleo, mas a sua adequação às 

características de um país de dimensões continentais e grandes áreas agricultáveis. 

Apontavam-no ainda como sinal claro da capacidade nacional de iniciativa tecnológica 

e enfatizavam seu potencial como elemento de geração de empregos, diminuição de 

desigualdades regionais, melhoramento da distribuição de renda nacional e t ~ ~ ~ .  Em tudo 

o combustível da cana, nos discursos dos seus defensores, prometia excelentes frutos 

para a Nação. 

22 Ver Caros Amigos, maio de 1998, pág. 32. Entrevista com Ricasdo Mai.anhão, então presidente da 
Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET). 
23 O á1cwl etilico ou etanol é mais frequentemente obtido pela bioconversão, tendo como mat6ria-prima 
vegetais corno a cana-de-açúcar, mandioca, batata-doce, etc. Já o álcool metílieo, ou metanol, tem como 
matkia-prima mais comum a madeira. No entanto, ambos os tipos podem ser obtidos sinteticamente, a 
partis do petróleo ou do caivão mineral. 
24 Ver Decreto no 75.966, que cria oficialmente o PNA. Diário qficial da União, 14/07/1975. 



A partir de 1975, implementa-se gradativamente a adição de álcool a n i d r ~ ~ ~  à 

gasolina, com percentuais que deveriam variar de 10% a 20%. No Çial daquela década, 

são feitas diversas experiências de conversão de motores a gasolina para uso exclusivo 

de álcool hidratado, em carros a serem testados em uso por £rotas especiais, 

pertencentes a empresas públicas. Em 1979 inaugura-se a chamada segunda fase do 

Proálcool, quando a indústria automobilística começa a fabricar o carro a álcool, e por 

volta de 1987, quase a totalidade dos automóveis montados na indústria brasileira eram 

movidos a álcool. Esses acontecidos não deixaram de provocar grande entusiasmo 

sobre a capacidade brasileira de construir uma alternativa eficaz para o temido 

esgotamento das fontes petrolíferas, por uma via supostamente menos ofensiva ao meio- 

ambiente. Teríamos dado uma fkne resposta aos xeques da O P E P ? ~ ~  Estaríamos nos 

preparando para o futuro com uma consistente política energética? 

A construção do álcool combustível, contudo, mostrou-se menos sólida do que 

podia parecer. Uma década depois, o combustível que parecia representar um passo 

vitorioso da sociedade brasileira no campo energético, entra em crise: menos de 1% dos 

carros fabricados usariam álcool combustível. O que prometia ser uma resposta madura 

do País à possibilidade de instabilidades no mercado internacional do petróleo, com 

suas meteóricas flutuações de preços, e representar a não vulnerabilidade aos arranjos 

políticos dos grandes exportadores, parece ter-se desmanchado no ar, instalando-se uma 

enorme desconfiança no consumidor de automóveis, que foge dos movidos a álcool, 

com consequente desvalorização da £rota respectiva. Ressalte-se, entretanto, que a 

política da adição de álcool anidro à gasolina conservou-se em ascendência até hoje, 

estando o percentual de álcool na mistura - oficialmente - em torno de 24%.27 

Pleiteamos que o cenário acima exposto - já um primeiro relatar/colocar-em- 

cena - merece um estudo cuidadoso que ofereça elementos para a compreensão de 

25 Não hidratado. Adiante, mais detalhes. 
26 Em 1973, o preço médio do barril saltou de US$2,5 para US$ 10,5, chegando a atingir US$ 35 ao 
longo da chamada 'crise do petróleo' (Cf. NÍTOLO, 1997). Essas fortes mudanças estavam 
reconhecidamente ligadas a posições da OPEP, - Organização dos Países Exportadores de Peíróleo, - 
especialmente a acordos (bem sucedidos) entre seus membros para limitar a produção de petróleo, 
pressionando, assim, para aumento de seu preço. 
27 Destaquemos ainda que a produção nacional de álcool para fms carburantes (anidro mais hidratado) de 
2001 estava em torno de 11 bilhões de litros, aproxímadmente a mesma quantidade produzida no auge 
das vendas de carros a álcool (198511986). Fonte: ÚNIcA - União da Agroindústria Canavieira do 
Estado de São Paulo. (Cf. www,unica.com.br) 



como uma complexa rede, envolvendo os mais diversos atores e vínculos, inicialmente 

se consolida, tendo como efeito o fortalecimento do álcool combustível, ameaçando a 

hegemonia do soberano petróleo; e de como, depois, esta rede perde fõlego, ou o vigor 

de ligações necessárias a manter sua estabilização. 

Desejamos sustentar que tal compreensão - e aqui vai nossa principal 

traduçãoltraição - 6 fundamental para um debate qualificado sobre a questão 

energética e, conseqüentemente, para a definigão de novos caminhos nacionais nesse 

campo. Colocando no formato que adotaremos no presente texto, estamos propondo, em 

certa medida, arbitrariamente, a equivalência entre -aquisição de bons elementos para 

tratar da discussão de temas energéticos> e <constsução de varias pequenas histórias 

sobre o ProálcooP. 

Antes de falarmos de nossas pequenas histórias, discutiremos ainda, brevemente, 

duas fases do PNA, cujo exame acreditamos poder nos oferecer elementos para melhor 

formular o estudo que iremos empreender. Primeiramente, a fase da configuração da 

rede que terá como efeito a inauguração do PNA, e a seguir, aquela onde uma série de 

ligações importantes dessa rede parecem estar se deteriorando. 

1.3 A gênese do Proálcool (um Pequeno Esboço) 

A concepçb e inauguração do Programa Nacional do Álcool decerto foram 

efeito de uma rede de tal complexidade que esta não poderia ser aqui descritafconstruída 

em poucos parágrafos. O que ora nos propomos é tão-somente apresentar alguns dos 

agentes e vínculos que participaram de tal processo, as principais traduções postuladas, 

e oferecer sugestões de como essas traduções possibilitaram a constituição das alianças 

necessárias a inauguração do PNA, ou mais propriamente, da chamada "primeira fase" 

do programa, a da mistura de álcool à gasolina28. 

28 Ir~cluímos maiores detaíúes sobre esta ccg&~ese" no texto de nosso exame de qualificação. Cf. 
FEIUGRA, 1999. 



1.3.1 Primeiras traduções 

Em agosto de 1972, a Cooperativa Central dos Produtores de Apitar e hcool do 

Estado de São Paulo (COPERSUCAR), no estudo "Subsídios para urna Política de 

Mistura Carburante", defende a mistura de álcool à gasolina, com 15% do primeiro29, 

uniformemente no território nacional. O estudo estabelece a seguinte tradução em 

defesa do álcool carburante: para <garantir o abastecimento de gasolina, cujo consumo 

cresce 10% ao ano> deveremos <adicionar 1 5% de álcool à gasolina, em todo o País>. 

O uso do álcool anidro (não hidratado) em mistura com a gasolina não seria uma 

novidade no País. Este já havia sido empregado experimentalmente, em proporções 

variáveis, desde as primeiras décadas do século z 3 O .  A defesa mais fiequente do 

álcool combustível, - não só nos anos 1970, mas anteriormente, - era a que o ligava a 

economia de divisas que poderia advir da substituição do petróleo importado3'. 

Entretanto, não se constituía tarefa fácil propor qualquer mudança em um hábito 

tão estabelecido como o uso da gasolina em veículos automotivos. Especialmente em 

um momento em que o País sustentava altas taxas de crescimento, baixa inflação e 

dívida externa quase nula32, e o mercado internacional de petróleo oferecia o produto a 

uma média de 2,5 dólareslbarril. O uso desse combustível está de tal forma fortalecido 

que muito poucas vozes se animam a problernatizá-10. Quem o faz é o principal 

representante da agroindústria canavieira de São Paulo, Estado responsável na época 

pela quase totalidade da produção de álcool no País para a mistura ~arburante .~~ 

29 NO início da década de 70, a m i m a  carburante era bastante irregular no território nacional segundo o 
Presidente daquela entidade, Jorge Wolney Atalla. Cf. O Estado de São Paulo, 0511 1/72: "&c001 é pouco 
e irregular na ga~olina'~. 
30 Experiências, em menor número, foram realizadas também em tomo do uso exclusivo de álcool (Cf. 
NÍTOLO, 1983). 
31 Cf. CASTRO SANTOS, 1993 (Anexos),  TOLO, 1973 e FSP, 19/10/75: "Álcool: indecisão custa 
US$1,5 milhão/diay '. 
32 O muito citado "milagre brasileiro", de 1968 a 1973, aproximadamente. C£ FSP, 22/10/1975: "O 
govemo já aceita a redução drástica nos índices de crescimento do País previstos pelo II PND"; FSP, 
24/10/1975: "Simonsen reconhece que o milagre acabou". 
33 Na s&a 197311974, o Estado de São Paulo é responsável por 98% da produção nacional de álcool 
carburante, equivalendo a 300 milhões de litros/ano, com capacidade ociosa estimada em 400 milhões de 
litros/ano. Para efeito de comparação, a meta estabelecida no início do Proálcool foi de 3 bilhões de 
litros/ano, até 1980, visando a uma mistura de 10% a 15% de álcool. Cf. CASTRO SANTOS, 1993, e 
Folha de São Paulo, 1!?/10/75: ' ' ~ ~ c m l :  indecisão custa US$1,5 milhão/dia"(com dados do IPA&BGE). 



Uma variação da tradução apresentada era: <diminuir a dependência nacional 

em relação aos exportadores de petróleo34> equivalerá à <adição de 15% de álcool na 

gasolina, de forma homogênea no País>. O álcool agora, - pelo menos para o 

Presidente da Copersucar, - possuia vínculos com segurança nacional e economia de 

divisas, via suprimento de combustível, e diminuição de importação de petróleo. 

Contudo, por algum tempo, Atalla não consegue reunir vínculos suficientemente fortes 

em torno de sua tradução e esta não ganha ressonância. 

Um acontecimento vem, no final de 1973, interferir nas relações na nascente 

rede de construção do Proálcool: ocorre um súbito e acentuado aumento dos preços 

internacionais do petróleo, fato comumente denominado como o "primeiro choque do 

petróleo". O Pais, que comprava petróleo em 1973 (média) a US$3,86 por barril, o faz, 

nos anos seguintes, a US$ 12,55 por barril. Naquele momento de incertezas até mesmo 

em relação a disponibilidade de petróleo no mercado mundial, outro ator que surge em 

defesa da mistura carburante é Pratini de Morais, então Ministro da Indústria e 

Comércio do Governo Médici, que findava. Defendia publicamente o Ministro que os 

novos preços de petróleo justificavam a mistura do álcool à gasolina, criando-se 

simultaneamente novas possibilidades para a agroindústria canavieira, com a expansão 

das lavouras existentes e formação de novas. Diz o ministro: 

"[ ...I O aumento da produção de cana no Brasil é um imperativo de interesse 

nacional para manter o fluxo de exportações, e também contribuir, pela 

produção de álcool, no suprimento de combustível no mercado interno. (...) A 

oferta de álcool direto impõe-se como uma das providências para atenuar a 

escassez de gasolina gerada pela crise internacional do petróleo'a5. 

Postula o ministro uma tradução convergente com a anterior, de Atalla: <atenuar 

a escassez de combustíveis> equivalerá ao <aumento da produção de cana e da oferta de 

álcool>. Estes objetivos tornados equivalentes seriam "imperativos de interesse 

nacional", por fortalecer ainda o fluxo das exportações brasileiras de açúcar para o 

mercado internacional, que se encontrava em condições extremamente favoráveis. Um 

34 NO ano de 1973 o Brasil produz internamente apenas 22% do total de petróleo consumido. Cf 
CASTRO SANTOS, 1993 (Anexas). 
35 Ver Jornal do Brasil, 11/12/1973: "fiatini vê maior uso de álcool na gasolina". 



novo agente fortalece, dessa forma, as traduções iniciais e a rede em favor do álcool 

estaria, ao que parece, sendo e s b ~ ~ a d a ~ ~ .  

1.3.2 Açúcar e Balança Comercial: iam produto e uma contabilidade que atuam 

No final de 1973, o mercado internacional de açúcar apresenta uma situação de 

escassez do produto, dado o crescimento da demanda nos anos anteriores e um 

crescimento não proporcional da capacidade industrial. Com baixos estoques mundiais 

do produto, o nível dos preços sofie uma "tendência altista incontrolável, até atingir em 

novembro de 1974 índices jamais imaginados". Cresce a exportação brasileira do 

produto37 e, mais notavelmente ainda, o retorno econômico dela obtido38. O mercado 

interno também apresenta uma situação favorável. 

Essa situação vai se refletir nas posições de diversos atores da construção da 

mistura carburante, particularmente os ligados à agroindústria canavieira, que se, por 

um lado, viam no álcool uma forma de ampliar sua produção (especialmente os 

produtores paulistas), por outro, não veriam com bons olhos nada que pudesse 

prejudicar os excelentes rendimentos que vinha oferecendo o mercado de açúcar. 

O produto tinha também importante papel na pauta de exportações3g e, assim, 

vinvulava-se a questão balança de pagamentos, que era preocupação publicamente 

declarada do Presidente da República e de diversas outras autoridades 

go~ernamentais~~, haja vista o aumento do montante despendido com as importagões de 

petróleo e, por outro lado, as dificuldades vividas com as exportações.41 Nesse contexto, 

a política energética, considerada "peça decisiva da estratégia nacional", como forma de 
reduzir a dependência energética do País a fontes externas, está entrelaçada a outros 

36 Sem uma bem sucedida constituição de alianças, o álcool cxbwante não passaria de m a  ficção na 
cabqa de Atalla, ou de quem quer que tentasse sustentá-lo isoladainente. Ver LATOUR, 1987,27. 
37 O Brasil 6, na @oca, um dos três maiores exportadores mundiais, e salta para o primeiro lugar, 
colocando no mercado ínternacional 2,97 milhões de toneladas no ano de 1973, contra pouco mais de 1,l 
milhão em 1970 e 1971. Cf. Tavares do Carrno, 1975. 
38 Enquanto nos anos de 1970 e 1971, as exportações representavam, respectivamente, U§$ 126,39 
&&s e de U§$ 143,03 milhões, em 1973 esse valor ultrapassa os U§$600 milhões, alcançando U§$ 
1,33 bilhões em 1974.Ver dados do IAA e Ministério da Indústria e Comércio, citados em BRAPDÃO, 
1985. 
39 Em 1974 o açimr 6 o primeiro produto da pauta de exportações brasileira, superando o café: enquanto 
as vendas deste ao exterior ficavam em US$ 1 bilhão, as do açúcar atingiam US1.3  bilhão. 
40 Cf O Estado de São Paulo, 13/08/1975: Wficit irá a 5,9 bilhões. 



objetivos: "Para o Brasil a colocação correta é como enfrentar a crise de energia sem 

sacrificar o ~rrescimento a~elerado"~'. 

A proposta governamental formulada então é bastante ampla, e volta-se para: 1) 

intensificação da prospecção e produção de petróleo; maximização do uso de energia 

hidrelétrica; 2) limitação do consumo de petróleo; 3) exploração das chamadas "fontes 

altenlativaas" de energia. É ao detalhamento destes dois últimos tópicos que se 

apresenta, ainda de forma genérica, o emprego do álcool. Não havia ainda, portanto, 

nenhum destaque especial para esse comb~stível~~. 

1.3.3 Mais alianças, mais controvérsias 

A partir desse esboço básico é que se constituirá a rede que terá como efeito o 

PNA. Contudo, os primeiros defensores do álcool carburante precisarão ainda enredar 

muitos aliados, para obterem sucesso: engenheiros, o álcool, a gasolina, usuários, 

operários dos canaviais, motores, etc. Nesse processo de enredamento, entretanto, várias 

controvérsias precisarão ser negociadas, complexo processo onde muda a configuração 

da rede e se redefinem os atores envolvidos. Vejamos algumas delas: 

Destilarias anexas ou autônomas? 

Qual seria a forrna específica de estruturar a expansão da produção de álcool: 

através de destilarias anexas às usinas de açúcar ou de destilarias autônomas, 

implantadas exclusivamente para a produção de álcool? Sobre a questão, o Instituto do 

A@mr e do Álcool (MA) e a COPERSUCAR, adotariam posigões opostas. O IAA 

defende o uso de destilarias autônomas, localizadas em áreas não produtoras de açúcar, 

de modo a afastar o risco de prejuízos à exploração do então excelente mercado desse 

p r o d ~ t o . ~  Já a COPERSUCAR, - que sustenta enfaticamente o uso do álcool como 

41 Ver Jornal do Brasil, 12/12/73: ''Escassez de energia reduz ritmo de produção japonesa". 
42 I1 PND, 1975-1979. 
43 Idem. Do tópico 2 constavam: mudanças na política de preços de derivados, PifGaase no transporte 
público urbano, eletrificação de farovias, adição de álcool à gasolina e combate a desperdícios. Ver 
também, acerca de prioridades, O Estado de São Paulo, 31/04/74 ''Realismo no Minist&io das Minas e 
Energia". O Estado de São Paulo, 19/09/1975: 'Weki diz que País pode suportar alta do petróleo". 

Um comprometimento das exportações de açúcar prejudicaria o Fundo ESyeeial de Exyo~tações, 
constituído por taxas cobradas sobre o açúcar, sobre o álcool para h não carburantes e sobre a receita 
líquida das exportações. O Fundo - com o qual o IAA mobilizava recursos na casa de 1 bilhão de 



combustível, - defende financiamentos voltados a instalações e ampliações de 

destilarias anexas às usinas45. Um representante desta entidade considera mesmo as 

destilarias autônomas inviáveis uma vez que o preço pago pelo governo aos produtores 

de álcool era menor que os custos, especialmente nessas destilarias, com custos 

O IAA, apoiado em sua posição pelo titular do Ministério das Minas e Energia 

(MME) e pela Cooperativa Flumhense dos Produtores de Açiicar e h 0 0 1  

(COPEWLU), sustentava que a <geração de divisas para o País> equivalia a <priorizar 

a exportação da açúcar> e, assim, a <produção de álcool em destilarias autônomas>.47 

Estes atores viam no álcool uma válvula de escape para possíveis, mas improváveis, 

segundo a opinião majoritária, crises no mercado de açúcar.48 

Observemos, entretanto que mesmo havendo esta tensão entre as posições do 

IAA e da Copersucar, ambos os lados estabelecem prolongamentos à tradução básica a 

favor do álcool: <melhorar a balança de pagamentos e diminuir a dependência 

energética do País> equivalerá a <adicionar álcool à gasolina>. Tais prolongamentos, 

embora diferentes, - e essas diferenças sugerem quão multifacetadas podem ser as 

motivações dos atores-redes engajados em certa construção, e portanto quão provisórias 

e instáveis podem ser as relações estabelecidas - reforçam esta última tradução. 

Qual o percentual mais conveniente de adição de álcool anidro à gasolina? 

Várias propostas são colocadas em cena, por diferentes atores, desde 10% até 

30%. Os argumentos apresentados concentram-se em duas questões básicas: o aumento 

exigido da área de plantio de cana ou outra matéria-prima para garantir a adição de um 

ou outro percentual de anidro à gasolina, e o máximo percentual de adição possível sem 

necessidade de ajustes nos motores dos carros. 

dólares, em investimentos que envolviaii quase 70% das usinas do País - era especialmente reforçado 
em momentos de boas vendas e bons preços no mercado internacional de açúcar. Cf CASTRO SANTOS, 
1993; Tavares do C m o ,  1975. 
45 O Estado de São Pauto encontra-se, na safra 1974175, com 45% de capacidade ociosa de suas 
destilarias anexas. Cf. ATALLA, 1975. 
46 Ver Foiha de São Paulo, 26110175: "As dúvidas do Programa Nacional do Álcool" 
47 Ver Gazeta Mercantil, 17/06/1974: 'Resolução do IAA fixa novos preços na base já prevista pelo 
CIP". 
48 Tavares do Camo, 1975, apud Castro Santos, 1993. 



Aqui, IAA e COPERSUCAR convergem para o percentual de 10%, a ser 

atingida no período de dois anos. Já o Ministério da Indústria e Comércio, partindo da 

proposta de 30%, dehe-se posteriormente por algo entre 15% e 25%. Nessa discussão 

da proporção adequada ganharão importância dois novos atores, a indústria 

automobilística e o Centro Técnico Aeroespacial (cTA)~~. A indústria automobilística 

manifesta preocupações principalmente acerca da homogeneidade da mistura em todo o 

território e sugere inicialmente a adoção de uma proporção moderada que não 

demandasse alterações nos motores, que para essa indústria não deveria ultrapassar os 

15%, podendo-se atingir, em fases posteriores, até 25%. O CTA, com o apoio da 

Secretaria de Tecnologia Industrial (STI), órgão do Ministério da Indústria e Comércio, 

a partir de 1973, engaja-se nas pesquisas ligadas à utilização do álcool combustível5'. A 

posição desse Centro reforça a da indústria autoinotiva, quanto ao percentual de anidro. 

Em outubro de 1975, o Presidente da República, em pronunciamento à ~ a ~ ã o ~ ~ ,  

defende uma "ação urgente para conter os déficits", anuncia aumentos para derivados de 

petróleo, e a criação do programa para o álcool, para o qual prevê uma mistura 

carburante com 20% de zilcool. 

Cana-de-açucar ou mandioca? 

Em um excelente momento para as exportações de açúcar, não faltaria quem 

defendesse a reserva da cana para o açúcar e o emprego de outras matérias-primas para 

a fabricação do álcool53, como a mandioca, o babaçu, a batata doce e outros vegetais. O 

uso da mandioca, especialmente, receberá forte incentivo do Centro Técnico 

Aeroespacial e da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI). Esta última elabora um 

estudo denominado "O Etanol como Combustível" , junto com o Instituto Nacional de 

Tecnologia (INT), onde recomenda o uso de mandioca como matéria-prima, 

49 Ver Capitulo 4, ~ Á l d  no Centro Técrzico Aeroespacial. 
Ver O Estado de São 3aul0, 0311 111 Ç72: "Álcool é pouco e irregular na gasolinayy; GALHAIZDO, 

1974; Folha de São Paulo, 19110175: "Álcool: indecisão custa US$ 1,5 milhão / dia"; Folha de São 
Paulo, 1 111 111975: 'Wontadoras temem pelos motores" 

Ver Jornal do Brasil, 28/07/73: "CTA estuda utilização de álcml". 
52 Ver Folha de São Paulo, 10/10/1975: "A crise persiste além do que sesia razoável". 
53 Emdos realizados no MIC apontavam que o álcool da cana só seria viável no caso do preço do açúcar 
c&- abaixo de 200 dólares por tonelada (a média de preços no mercado intesnacional estava em 
aproximadamente US$G00 por tonelada). 



argumentando que a produção nacional de mandioca é a maior do mundo e, apesar da 

produtividade em geral baixa, esse vegetal pode fazer aproveitamento de solos menos 

férteis, inadequados para a cana, e poderia ser fator de desenvolvimento social, já que 

poderia ser cultivado em pequenas propriedades, e até significar a autonomia energética 

de áreas remotas do território nacional.54 

Já os produtores de cana sustentavam ser este produto mais adequado, alegando 

sua maior produtividade, possibilidades de mecanização da produção, tecnologia da 

produção de álcool mais solidamente testada, emprego do bagaço como fonte de energia 

para as destilarias e, de outro lado, a baixa experiência agrícola com grandes plantações 

de mandioca.55 Um dos defensores da cana diz que nas culturas de mandiocas a colheita 

é não mecanizada, a limpeza do terreno é feita a enxada, exigindo uma maior mão-de- 

obra. Já os defensores destas culturas, além dos citados argumentos acima, alegavam 

justamente a conveniência dessa maior absorção de mão de obra. " 

1.3.4 Sai o PNA de uma rede em efervescência 

Como vemos, na configuração da rede que produzirá o PNA, estão em jogo 

várias controvérsias, os diversos atores envolvem-se em acirradas disputas, procurando 

fazer valer as suas traduções. Será necessário um laborioso processo de credenciamento 

para os que querem falar como porta-vozes de uma série de atores que não falam por si 

mesmos, como o álcool, a gasolina e os motores. Investimentos em laboratórios serão 

necessários para converter o álcool, o diesel, a cana, a mandioca, etc., em aliados57. 

O preço do álcool e da matéria-prima serão tema de constantes debates, ao lado 

da discussão da viabilidade econômica do combustível. O Presidente da 

COPERSUCAR queixa-se da "irrealista política de preços", que destina, a seu juízo, 

54 Nesse documento, o CTA, além do uso progressivo da mistura carburante, já defende uma política que 
visasse ao uso exclusivo do álcool em motores automotivos, sustentando a necessidade, além das 
conversões de motores, do desenvo~vimmto de um motor próprio para o uso desse combustível. 
Ver depoimento de Urbano Enesto Shunplf ao III Encontro Nacional de Roáutores de Açúcar - 
COTEIIFLU, 1975, e MTOLO, 1903. 
55 Cf Folha de São Pau14 02/11/1375: "06 cana garante suprimento de álcool, assegura FAESP" 
56 Cf. VEJA, 2611 1/75: "Mandioca - raiz frnalecida". 
57 Não faltará quem ache tímidas essas iniciativas, por parte do governo. Um jornalista, referiridese ao 
montante de verba destinada zos projetos diz que para o projeto do diesel, por exemplo, são destinados 
Cr$134.300 (aproximadammte US$15.800), sendo "uma pesquisa que pode econoinizx ao pais milhões 
de dólares". Ver Folha de São Fado, 13/10/1975: ccbd~ool: indecisão custa 1,s milhão/diaY'. 



valores muito baixos aos produtores de cana, açúcar e álcool, com conseqüente 

descapitalização do setor, ocorrendo até a substituição da cultura de cana por outras 

mais rentáveis58. O então NIinistro da Indústria Comércio, Severo Gomes, concorda que 

o preço do açúcar e do álcool eram de fato insatisfatórios, mas "o governo não pode 

conceder índices melhores no momento, em virtude do recrudescimento do processo 

h_flar,i~nário".~~ 

Muitas disputas acerca do formato institucional do programa - maior ou menor 

presença estatal6', fontes de recursos, financiamento e controle da produção, execução 

da comercialização, apreciação dos projetos de construção ou expansão de destilarias, 

etc. - envolverão atores do setor sucroalcooleiro, dos Ministérios da Agricultura, 

Minas e Energiaj Indiístria e Comkrc,ioj Instituto do Açúcar e do hcool, Conselho 

Nacional do Petróleo, Petrobrás, e t ~ . ~ '  

Para fazer valer suas traduções, importantes recursos são mobilizados. Artigos, 

matérias pagas, e mesmo editoriais de importantes jornais do País tratam 

exaustivamente das questões envolvidas na definição do Programa. Líderes do setor 

sucro-alcooleiro Keqüentam assiduamente os gabinetes de autoridades em Brasília ou 

nas capitais dos estados. 

No íinal de 1975, há muitas manifestações pela urgência em se deslanchar o 

programa Q hcool, dacios os últimos aumentos do petróleo e seus supostos reflexos na 

economia nacional62. Assim, no curto prazo, adota-se uma solução que - 

aparentemente - conciliasse os mais diversos interesses. Em 14 de novembro, Geisel 

promulga o Decreto 76.593, que cria o Programa Nacional do Álcool63. 0 decreto cria a 

Comiss60 Nclcional do Álcool (CNAI,), que seria o centro das decisões sobre a polftka 

do álcool, composta por membros dos Ministérios da Fazenda, Agricultura, Indústria e 

58 ATALLA, 1975. 
59 Ver Folha de São Fadoy 1511 101975: "Saiu o programa do álcool sem estatizçãoyy. 
60 Ver Jornal do Brasil, 01/11/1975: "Projeto do álcool gera protestos no setor privado"; VEJA, 
12/11/1975: "Álcool -Afinal o Plano?" 

Ver Jornal do Erasil, 23/10/1975: "CNP e Petrobrás executam o plano do álcool carburante"; O Estado 
de São Fado, 28/10/1975: "Govmo d e h e  dií-etrizes para o álcool carbwanteYy 
62 Cf. proi~mQme~ito de Geisel, já citado; Folha de São Fado, 19/19/1975: "Álcool: indecisão custa ly5 
inilhão/diay '. 
63 Ver Diário Oficial da União, 1411 111975. 



Comércio, Minas e Energia, Interior e Secretaria de Planejamento, cabendo a 

Presidkia ao Secret&ri~-Geral do ~ I [ c @ .  

Além dos objetivos há muito apregoados, de economia de divisas, os 

elaboradores do PNA atribuíam-lhe a capacidade de reduzir as disparidades individuais 

de renda, pela geração de empregos, e as disparidades regionais, uma vez que as regiões 

nacionais de baixa renda receberiam maiores incentivos creditícios. Prometiam ainda, 

como resultado do Programa, o crescimento da renda interna e expansão da produção de 

bens de capital. 

Havia, portanto um conjunto central de traduções já com muitos adeptos: para 

<garantir o suprimento de combustíveis / reduzir os déficits da balança comercial / 

distribuir renda I gerar empregos, etc.> iremos <adicionar álcool a gasolina / fornecer 

incentivos creditícios A agroindústria al~ooleira~~, etc.,. Entretanto permanecem em 

aberto as principais controvérsias em jogo na criação do PNA. Oficialmente, deixa-se 

espaço para destilarias anexas e autônomas; prevê-se a produção de álcool de cana ou de 

outra matéria-prima; não se d e k e  o percentual de álcool na mistura. Continuam 

portanto, as disputas66. 

1.4 Ligações importantes estariam se enfraquecendo? 

Tratemos, entretanto, de um outro momento da trajetória do PNA, onde 

encontraremos supostos "impasses" para a sua manutenção/fortalecimento. No segundo 

semestre de 1987, por determinaqão do Presidente da República, constitui-se um grupo 

64 Entre as atribuiçães da CF-=, constavam: de- as participações dos órgãos vhculados ao Programa; 
definir os critérios de localização a saem observados na implantação de novas destilarias; estabelecer a 
programação anual dos diversos tipos de áIcool; decidir sobre os projetos de modernização, ampliação e 
implantação de destilarias. 
Ver O Estado de São Paulo, W/l l/S75: "CW garmtii-á compra e preço do áIcm1 anidro". 
65 Destilarias mexas ou autônomas: juros de 17% ao ano (15% para Norte e Nordeste), com prazo 
m b o  de 12 anos, incluindo carhia de até 3 atm; Cana-deaçúcar e outras mat&ias-primas: juros de 
7% ao mo, com prazo rnáiriíno de 5 anos, incluindo carkcia de até 2 anos (contra uma infíação, em 1575, 
de 29,4 %). 
66~ntretanto, no que diz r-ito à controv&sia sobre a materia prima para o álcool, a cana já contava com 
alguma vantagem, na forte organização e capacidtide de articulação do setor cmaviei-O, contra a situação 
de grandes dinculdades porque passava o setor agrícola ligado & mandioca: iiieguiaridade nas cotações do 
produto f ~ a  com que muii0~ plantadores mudassem de atividade, e os que subsistiam encontravam-se 
plulv~izados em pequenos urinifundios menores de 50 hectares, sem coflseguirem sequer se organizar em 
cooperativas, ou outras f m a s  de associaçfio, pela falta de recursos Cf VEJA, 2611 111975: PVlandioca: 
raiz fortalecida" 



de trabalho com representação dos Ministérios da Indústria e Comércio (MIC) e da 

Fazenda (MF), Petrobrás, Comissão Nacional de Energia (CNE), Produtores de Álcool, 

e Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), 

coordenado pela CNE, com a atribuição de fazer "uma avaliação da situação geral da 

política de combustíveis líquidos". Esse grupo - denominemos-lhe GT-CNE - 

elabora um amplo plano de trabalho, visando a uma "revisão completa" daquela 

política, propondo "medidas necessárias para contornar as dificuldades (...) e fazer face 

a distorções ocorridas nos últimos anos".67 

O grupo submete à deliberação do Plenário da CNE recomendações visando: 

1)Redução no consumo de óleo diesel; 2)  Administração do excedente de gasolina; 3) 

Redução do dkfkit da u~onta-A~r .oo~.  Dessas t&s recomendações mais gerais 

encontramos os seguintes desdobramentos: 

Para o item 1: elevação gradativa do IPI para veículos a diesel; coibição de 

conversões de veículos do ciclo otto para o ciclo diesel; incentivo ao uso de gás natural 

especialmente no transporte coletivo; substituição, no setor sucro-alcooleiro, do diesel 

por biogás (gás metano proveniente da fermentação do subproduto vinhoto); promoção 

de campanhas por conservação de energia, com ênfase especial na economia de diesel; 

estímulo aos veículos do ciclo otto para transporte pesado (referência ao projeto MCOE 

desenvolvido no CTA - Centro Técnico ~eroes~acial)~', bem como para veículos de 

passageiros e coinerciais leves; etc. 

Para o item 2: garantia de meios para que se reduzisse a fiação de gasolina 

resultante do refino de petróleo praticado pela Petrobrás, visando atingir a produção 

relativa de 10% desse derivado; diversificação do mercado externo comprador de 

gasolina; desnaturação do álcool combustível (adição de 3% de gasolina ao álcool 

hidratado), e aprohdamento de estudos sobre níveis superiores dessa mistura; 

avaliação do potencial de veículos de coinbustível flexível69, em testes no exterior; etc. 

67 DE - Coinissão Nacional de Ener@dSmetaxia Executiva. Infmação ao Plerifio No. 02/20 CNE. 
1987. 
68 O Projeto visam à construção de m motor a átcool para "saviço pesado", ou seja, pariia ônibus e 
pequenos (ou médios) cambhb.  Va capítulo 4, ~ Á k o o l  no Centro Técnico Aemesyacial. 
69 Refaencia aos motores que podem que2mar miStLlr-as átcoolHgasolina ein qualquer proporção, desde 
100% de gasdina até. 100% de 3cool. Eriiie os engenheiros que trabalham com motores, esse motor é 
chamado, em tm espirituoso, de 'hato". A explicação: o pato possui a vasatilidade de ser capaz de 



Para o item 3: efetivação de estudos sobre a comercialização do álcool pelo setor 

privado; revisão do diferencial de 65% entre o preço do álcool hidratado e da gasolina; 

redução dos subsídios à alcoolquímica (nafia); etc. 

No quesito "Gerenciamento da demanda", dentre as medidas para reduzir as 

"distorções no uso do diesel", o GT-CNE propunha o estímulo aos veículos a gasolina. 

Até então, entre as medidas implementadas visando promover a aceitação do carro a 

álcool, além do citado diferencial de preços, havia: adoção de IPI diferenciado, redução 

da Taxa Rodoviária Única, e r,ondi@es especiais de financiamentoc Entretanto, dessas 

medidas, apenas o diferencial de preços e o IPI favorecido ainda permaneciam, sendo 

que este último já havia sido reduzido, a ponto da diferença entre os preços médios 

finais dos modelos a gasolina e a álcool não passar de 0,8 %. Considerava então o grupo 

de trabalho que medidas visando igualar os preqos dos veículos não teriam o impacto 

esperado de desestímulo ao carro a álcool. Por isso voltava-se o grupo para o único 

instrumento considerado potencialmente capaz de interferir ria questão, qual seja, o 

diferencial de preços álcool hidratado~~asolina~~. 

Chamemos a atenção para certas traduções que estariam sendo postuladas por 

alguns daqueles atores que compõem o GT-CNE, e que, de certo modo, apontarão em 

direções contrárias àquelas postuladas na fase da gênese do Proálcool. Uma destas 

traduções - talvez uma das mais indicativas de que algumas importantes ligações em 

favor do carro a álcool estariam se enftaquecendo -poderia assim ser expressa: para 

<garantirmos a estabilidade do fornecimento de diesel> iremos <reduzir os incentivos 

ao carro a De fato, esta tradução era postulada de diversas formas. O MF, por 

exemplo entendia que a isenção da incidência de IPI para aquisição de táxis a álcool 

poderia ser estendida aos veículos a gasolina, "evitando-se favorecimento de um ou 

andar, voar e nadar. No entanto, não faz nenhuma dessas coisas de inmei-a ótima. Como se verá no 
Capítulo 4, os enga&eiros proprão substanciais modificações no motor ciclo otto projetado para 
gasoliria para que ele pudesse fazer uso eficiente do álcool hidratado. 
70 IkCem neste grupo heterogêneo não deiraríl de haver variações nas interpretações destas questCRS. No 
diferencial de preços álcool/gasolina, por exemplo, as propostas variam desde "manter o diferencial de 
preços" (65%), até alterá-lo para 70% "ap6s suficiente informação ao público". 
71 Nas citadas condições de então, quanto maior a participação do carro a áIcool na gota de automóveis, 
maior o excedente de gasolina. Con as dificuldades na exportação desse derivado, temia-se uma situíição 
onde vultosos exdmtes Ijoderiam forçar a d:hinuição da quantidade de petróleo a ser refinado, 
cmplrometendo, assim, a produção de diesel. Ver mais detalhes na seqüência. 



outro modelo, a não ser em casos excepcionais".72 Já na questão do diferencial de 

preços, - preço do álcool a 65% do preço da gasolina, à época, - a Petrobrás, MF e 

Conselho Nacional do Petróleo (CNPIMME) defendem sua imediata modificação para 

70%. A maioria dos membros do grupo de estudo entendiam ser o mercado de carros a 

álcool e gasolina extremamente sensível a esse diferencial de preços73. 

Examinemos melhor em que se amparava a citada tradução, que pedia a redução 

de incentivos ao carro a álcool. Como vimos em 1.3, a tradução mais fiequentemente 

postulada em favor do álcool combustível, na fase de formulação do PNA era 

justamente a que procurava tornar equivalentes a <redução do consumo de petróleo> e o 

<emprego de álcool como combustível>. Embora outras traduções surgissem, - 

algumas até como seu prolongamento, - esta era a mais evocada pelos defensores do 

Programa. Com o emprego do álcool carburante, sustentavam vários atores, poderíamos 

reduzir a quantidade de petróleo importado, e aliviar o peso que essa importação passara 

a ter na balança de pagamentos do País. Entretanto, as políticas energéticas nacionais, 

até a segunda metade da década de 1980, não haviam alcançado fazer a substituição em 

conjunto dos diversos derivados de petróleo. O programa do álcool possibilitara 

substituir tão-somente um desses derivados, em grande escala: a gasolina. Por outro 

lado, a estrutura de refino praticada pela Petrobrás produzia os diversos derivados em 

fiações mais ou menos rígidas, não havendo a curto prazo a possibilidade de se elevar 

de forma expressiva a produção de um derivado e diminuir a de outro, de forma a 

ajustar a relação refinoldernanda. Dois derivados, particularmente, apresentavam um 

desequilíírio quanto a essa relação: produzia-se gasolina acima da demanda e óleo 

diesel abaixo. Nestes termos se manifesta um engenheiro sobre a questão: 

" No Brasil, o produto que determina o nível de processamento de petróleo é o 

óleo diesel." 74 

Este era o entendimento de vários atores. O óleo diesel tinha uma participação 

de 32% na estrutura de refino, e de 34% pelo lado da demanda. Já a gasolina participava 

72 CF-- - Comissâo Nacional de Enmgia/Secretaiia Exeeutiw, texto já citado. 
73 I d a .  O MIC, MME, ANFAVEA e produtores consideravam "exiremammte a~iseado~' utilkx de 
hediato esse recurso. DefenOiam primeiro o uso de omos meeariismos e, não se atingindo o equilíbrio 
da conta-Álcml, a dtma@o da relação de prqm "de f m a  gradual, c m  um horizonte claramente 
definido e com ampla infma@o ao usuário do c m o  a áIcool". 
74 Buoníiglio, 1990. 



com 16% e 13% nos perfis de refino e de demanda, respectivamente. Estes números, 

que por si já preocupavam vários atores eram agravados por projeções feitas na época 

pela Petrobrás, para 1995, indicando, que mantidas as condições e tendências de então, 

a demanda por diesel alcançaria 45,1% contra 38,8% de refino, e a demanda por 

gasolina baixaria para 5,3%, contra 13,3% de participação na estrutura de refino.75 

Estes desníveis entre refino e demanda dos derivados iriam ter significativa 

influência nas atividades da Petrobrás, abrindo novos campos na pesquisa 

petroquímica76. Várias ações deveriam se complementar, de acordo com as 

recomendações do citado grupo de trabalho: investir na alteração do perfil de refino 

praticado na Petrobrás, de modo a incrementar a participação do diesel e reduzir a da 

gasolina; promover campanhas com vistas à economia de diesel, e mesmo 

desestitnuladcoibir seu uso em certos segmentos77. Apontavam também vários membros 

do grupo para a necessidade de se repensarem os estímulos ao uso do álcool hidratado, 

com o quê, como comentamos, poderia estar se dando um enf?aquecimento da rede que 

dava sustentação ao Proálcool. 

Destaquemos, neste ponto, que um fator que teve importância não desprezível na 

construção do combustível álcool hidratado foi a estrutura de preços de derivados em 

vigor no País a partir dos anos 1970. Elevações substanciais do preço final da gasolina 

- do qual o custo de produção é apenas um dos fatores, adiantemos78 - contribuíram 

para a formação de alianças que construíram a chamada "viabilização econômica" do 

álcool hidratado. Por outro lado, o preço çial do diesel, tornava-se bem mais atrativo 

que o dos combustíveis do ciclo otto, dando-se o que é geralmente referido como 

"dieselização" da Kota automotiva nacional, ou seja, um aumento significativo da 

participação dos veículos diesel nessa K ~ t a . ~ '  

75 FONSECA (1990) oferece íiúmei-os muito próximos, em projeção feita para 1997, quanto à pairticipa- 
ção dos derivados no perfil de demmk: 30,1% para o diesel e 6,6% para os vários tipos de gasolina. 
'' Ver Capitiio 5, A Busca do Inm-emento d~ pÍ.odu@o de Óleo Diesel - Una Rede Reimeíitmdo o 
Coí12hfivel. 
77 Ver, no Capítulo 5, OMam-o e o M c m  nas Tei@ativm de SubsLltituipTo do Óleo Diesel, as controvérsizs 
quanto à intenção de setores governaurei1tais de proibir o uso de d i ad  eín veicrilos leves (menos de 4 
toneladas). 
78 Ver capitulo 6. 
79 Em 1371, o consumo de diesel em t r m p r t e  110 M s  montm a 50% do consumo dos combustíveis do 
ciclo 0 t h  Em 1380, o commo de diesel já equivaleria a 113,3% do consumo para o ciclo otto. Cf CPE 
- CGEGS~ZG Nacional de EnergidSecretaria Ex~utiv& texto já citado. 



Restava ainda, - e isto era praticado - a alternativa de exportar o excedente 

de gasolina e importar diesel. Estas parcerias comerciais, se realizadas a contento, 

poderiam se constituir em importantes alianças em favor do álcool combustível, uma 

vez que atenuariam ou resolveriam alguns dos "impasses" da política energética 

apontados pelos membros do GT-CNE. No entanto, algumas preocupações havia em 

torno dessas operações. O mercado internacional de derivados era tido como bem mais 

restritivo que o de óleo bruto. Dado o primeiro constituir-se por volumes muito 

limitados se comparados ao segundo, a elevada procura por um produto, - como seria 

o caso do diesel, para o Brasil, - poderia acarretar aumentos acentuados na sua cotagão 

(efeito inverso na cotação poderia ocorrer com a elevada oferta de um produto, como 

era o caso da gasolina brasileira). No que toca ainda a esta, preocupava os membros do 

GT-CNE o baixo grau de diversificação do mercado comprador: 80% da gasolina 

exportada ia para os Estados Unidos, e, assim, uma eventual mudança na política de 

comércio exterior americana poderia colocar o País em uma situação crítica de ter que 

estocar a gasolina excedente, procedimento considerado inviável pelo grupop0. 

"Se os Estados Unidos deixarem de comprar nossa gasolina, por qualquer 

razão, teremos que diminuir o refino de petróleo, pois não há como estocar 

gasolina. Isto imediatamente reduziria a produção de diesel, com colapso para 

o País." 81 

Quanto ao diesel, o País importava 25 mil barris por dia da Arábia Saudita e 

Venezuela. Um dos pontos críticos que envolviam a operação era o risco de 

contaminação, uma vez que os navios empregados, mineropetroleiros, levavam minério 

de ferro ao exterior e traziam diesel. Considerava-se ainda que seria impossível obter no 

mercado internacional os volumes de diesel necessários para garantir a demanda 

projetada para 1995, já que a maioria dos países estavam usando o diesel ao máximo. A 

cada ano, mais 200 mil novos motores diesel estavam sendo produzidos no País, o que 

provocava o temor por uma séria "crise de diesel", um "impasse totalvp2: 

80 Havia um excedente de 120.000 hmis/dia de gasolina (segundo CNE, texto cada). 
81 A afkma~ão contundente encontra-se nas notas pessoais feitas em reullião do gupo de tiaballio, na 
ANFAVEA, São Paulo, ein 2711 1/87, por J. Rugitsky, a partir de uma exposição de Paulo Recher, Ex- 
Chefe de Gabinete de Ameliano Chaves, no MP*. 
82 Notas pessoais feitas mi remdão do grupo de trabalho, por J. Rugitslq, acima citadas. 



"O PlB é transportado por diesel e é necessário resolver o problema 

concentrando em soluções com o petróleo, mantendo o volume de produqão 

de álcool nos níveis atuais. É necessário um equilíbrio na produção de carros, 

visando consumir o petróleo produzido. Ido significa produção substancial de 

carros a gasolina, de hoje em diante".83 

Como já referimos, ainda um terceiro item merecera atenção especial no 

relatório do W-CNE: os déikits &i chmxtda conta-Álcool, O Alcool hidratado era 

comprado pela Petrobrás a US$ 70 por barril, e revendido às distribuidoras por pouco 

mais que US$ 40. O expressivo déficit (passivo contra o Tesouro Nacional) decorrente 

dessa operaqk era debitado T? conta-Álc.oolj sob responsabilidade da Petrobrás. 

Algumas das medidas já citadas, como a desnaturação do álcool ou a revisão do 

diferencial de preços álcoolígasolina visavam também atenuar o crescimento do volume 

de déficits daquela conta. Passa-se ainda a considerar a transferência da comercialização 

do hidratado para o setor privado. O relatório do GT-CNE é enfático: "Em qualquer da 

hipóteses, deve-se buscar a elitninaqão dos défiçits da ~onta-Álcool, substituhdo-o por 

uma política de compatibilização de preços dos combustíveis líquidos"." Temos, 

portanto, uma série de traduções postuladas pelo GT-CNE, algumas das quais poderiam 

se constituir fatores de deterioração de importantes ligações em favor do carro a 
85 8G001, 

Se fizermos um pequeno retrocesso à época do "segundo choque do petróleo", 

encontraremos notícias de que o governo sustentara então publicamente a necessidade 

de se encontrarem substitutos para o petróleo importado, e chegara a esboçar ações 

visando à substituição conjunta de derivados. Além do estabelecimento, para o 

programa do álcool, da expressiva meta de produção de 10,7 bikões de litros de álcool, 

para 1985, lançara outros programas de política energética. 

83 Idem. 'Jejamos de que formas enunciam membros do GT-CNE a tradução que se volta contra a 
prrdução de carros a álcook Para <evitarmos o colapsoy a aise de diesel> iremos <ccmumir [os 
derivados de] petr61wY prcid-i- carros a gasolina>. 
84 CN!3 - Comissão Nacional de EnergidSecrdaria Executiva, texto já citado. 
85 OGSmmcjs que o sucesso de certas trâ&tç&s podaia interferir negativamente em relação aos 
objetivos expressos ein outras. Foi- exemploy a que pretadia fazer qliivaler :redução do consumo de 
diesel> e <estímulo ao uso de veículos leves de carga do ciclo ott* poderia resultar ein mais déficits na 
Conta-Álcml, sobretudo se considerarmos o inenor peço final do &cml em relação ao da gasolina: um 
desestimulo ao c m m o  de diesel poderia levar ao álcool e não à gasolina. Assim, em detalhamento dessa 
tradução recomenda o GT-O'= a adoção de IPI diferendado - favorecido - para veículos a gasolina. 



Primeiro, o programa do cam>60 visando substituir o óleo comb~stível~~, através 

da meta de produção de 170 mil barris-equivalentes de petróleo/dia, para o mesmo ano 

de 1985; No frnd de 1980, era lmpdo oficidmente o PROOLEO, programa de óleos 

vegetais, com vistas a substituição parcial do óleo diesel utilizado em transportesg7. 

Ainda um outro programa, o deflorestas energéticas, voltar-se-ia à produção de lenha e 

carvão vegetal, visando à substituição também de óleo combustível. 

Entretanto, as redes que poderiam ter como efeito estes programas não se 

fortalecem suficientemente, e não se dá a substituição em conjunto dos derivados de 

petróleo. Em relação ao óleo combustível, contudo, não havia, em 1987, nenhum 

desequilí'brio entre refino e demanda que inspirasse cuidados ao GT-CNE.~~ Já para o 

caso do diesel, cresce ainda o desequiííbrio entre produção e demanda, o que é visto por 

certos atores do meio governamental como um grave inconveniente para a política 

energética, e mesmo para o equilíIbrio das contas externas do País. 

1.5 As pequenas histórias 

Voltemos às pequenas histórias. LAW (1995) emprega o recurso de apresentar 

várias histórias para, através delas, apresentar e discutir a teoria ator-rede. Nesse texto, 

Law questiona a possibilidade das narrativas singulares, sobre o crescimento de uma 

rede centrada, apoiada em uma única estratégia. O autor argumenta que muitas 

construções encerram "padrões de oscilagão" que dificultam ou impossibilitam que as 

mesmas sejam contadas ou descritas de uma forma única e coerente. Para essas 

construções, que conseguem manter-se, e manter unida uma diversidade de atores, 

precisamente porque acolhem oscilações e ambigüidades, podemos lançar mão de 

contar um conjunto de pequenas histórias, que interferem umas com as outras. A 

coerência, - o que nos faz identiticar um "novo objeto", - quando se estabelece, é um 

efeito dessas interferências. 

86 Óleo pesado. mimdo constituído pdas e a ç h  mais pesadas do petróleo, empregado prineipaliimte 
em caldeiras industriais e em grandes motores (de temelétricas e navios, por exmplo). 
87 Ver Captulo 5, O "Maero" e o "Micro" na Substituição do Óleo Diesel. 
88 Isto, especialmente pela p c i a l  substituição do 8eo coíi1b-dvel por gás namal, em indústrias. O 
relataio do GT-CNE pouco se detem neste deri-mdo. Apenas c> cita dentro da estratégia de incrementar a 
produgão de diesel: ''Todo 0 esquema de reulo &á sendo &reeimado para aumentar a produção de óleo 
diesel e mhhbar a produção de &ações pesadas". Quanto aos pequenos excedentes de 6leo 
combustível, estes "poderão ser comercializados com os Estados Unidos, sem maiores problemas quanto 
à sua qualidadey'. Cf CNE - C&ssãci P.Taeional de Energia/Secretaria Executiva, texto já citado. 



Valorizando as pequenas histórias, poderemos, talvez mais efetivamente, 

descrever como atores e organizações mobilizam, justapõem e mantêm unidos os 

elementos que os constituem Como, em casos especiais, conseguem evitar que esses 

elementos sigam suas próprias tendências e abandonem a rede que é o sustentáculo 

desses atores e organizações. 

Poderemos, portanto, abdicar da pretenção de apresentar uma grande - 

compreensiva, totalizadora - narrativa, e contar um conjunto de pequenas histórias que 

muito podem revelar ao explorar os múltiplos processos de tradução que geram efeitos 

de ordenamento capazes de manter unido, em maior ou menor grau, aquilo que 

passamos a ver como uma grande constmção - uma grande máquina, um fato 

científico, um grande programa governamental, etc. 

Entendemos que o estudn da çomfru@o do Programa Nacinnal do bkool, por 

encerrar tantas e tão complexas ambivalências, pode ser satisfatoriamente abordado 

através de várias pequenas histórias e daí resultarem bons fi-utos. Em outras palavras, a 

coerência que nos permite fdar do PNA pode ser entendida a partir das interferências 

entre muitas pequenas histórias ambivdentes e múltiplas. Poderíamos citar uma grande 

lista dessas ambivalências e multiplicidades, de acordo com as narrativas do Programa a 

que temos tido acesso. Fiquemos com dois exemplos: 

Ao PNA muito fiequentemente é associada a discussão de beneficios ambientais, 

dada a suposta menor emissão de poluentes dos motores a álcool. Entretanto, essa 

ligação pode ser bastante problernatizada ao se considerarem os possíveis efeitos 

poluidores das culturas de cana, seja por fertilizantes e defensivos químicos, seja 

pelo descontrole na emissão do vinhoto ou água de lavagem da cana nos rios. Outra 

problematização nesse aspecto seria a observaqão de que o crescimento da frota de 

automóveis anula os supostos ganhos obtidos em termos de menores emissões. 

Assim, vemos várias traduções com diferentes possibilidades de interferência, seja 

em disputa, seja como reforço recíproco: 

TI: <Diminuir a poluição das grandes cidades> equivale a <estimular 

o transporte coletivo e evitar o crescimento da fiota de automóveis>; 

T2: <Diminuir a poluição das grandes cidades> equivale a <plantar cana para 



Produzir álcool>; 

T3: <Diminuir a poluição no campo> equivale a <adotar políticas muito 

cuidadosas acerca da expansão dos canaviais>. 

+ As queimadas que antecedem a colheita da cana são consideradas agressivas a 

atmosfera; por outro lado, evitam cortes nos trabalhadores pelas folhas da cana, e 

matam cobras e escorpiões. A mecanização da colheita, por sua vez, eliminaria a 

necessidade das queimadas e traria ganhos de produtividade agrícola, mas também 

conflitaria com a geraçãolmanutenção de empregos diretos no campo, uma das 

amplamente apregoadas vantagens do PNA. Novas traduções, novas interferências. 

Exemplos: 

TI': <Diminuir a poluição atmosférica> equivale a <eliminar as queimadas que 

antecedem a colheita de cana>; 

T2': <Manter empregos diretos nos canaviais> equivale a <praticar a colheita 

manual (com a queima que a antecede)>; 

T3': <Aumentar a produtividade agrícola nas culturas canavieiras> equivale a 

<adotar colheitas mecanizadas>, 

Em vista disso, colocamos em cena uma questão crucial: é preciso, e se for, 

como ligar esses múltiplos aspectos em uma única e abrangente narrativa? Quão 

arbitrárias não serão essas ligações? Em que medida, ao tentarmos contar uma grande 

história do PNA, não inserimos demasiadas decisões acerca do que conta e do que não 

conta? 

Portanto, partindo da noção de que não poderemos fugir de tomar essas decisões, 

pretendemos explícitá-las, entretanto, conscientes de que não o faremos senão na - 

reduzida - medida do possível. Poderemos explicitar a valorização que damos a 

determinados aspectos do PNA, lembrando inúmeros outros que foram deixados de 

lado. Contudo, incontáveis decisões implícitas ainda restarão, desde a seleção das 

pessoas a serem entrevistadas, as buscas bibliográficas, a forma de analisar o material 

disponível a luz da teoria, até a escolha das palavras que, em última instância, irão 

compor o tom da nossa narrativa. Assim, esta não diferirá também de qualquer 

construção sociotécnica: será efeito de recursos a aliados, de acordos, decisões, etc. ; 



será também efeito de uma rede heterogênea, em que o próprio autor e cada um de seus 

leitores estão imbricados. 

Explicitemos, então, nossas traduçõesltraições, nossas opções por determinados 

aspectos que julgamos relevantes e que compreendemos inseridos na discussão do 

Proálcool - ao mesmo tempo participando dessa inserção. Proporemos na próxima 

secão um conjunto de pequenas histórias com as quais esperamos poder enriquecer o 

entendimento de certos aspectos envolvidos no PNA e de suas possibilidades. Pela 

expansão dessas pequenas histórias e pelos efeitos de interferências entre elas, 

estaremos interessados, não na verdade do PNA, mas em como se dão as tentativas em 

rede de construção dessas verdades. Os relatos que escolhemos lidarão com atores e 

ligações que para nós participaram da formação da rede de suporte do PNA, alguns dos 

quais ainda hoje mobilizam esforços para sua manutenção e desenvolvimento. No 

"mundo em fluxo" descortinado pela teoria ator-rede, buscaremos estabelecer a 

coerência para o "coágulo" que conhecemos como PNA. 

1.6 Organização do texto 

No capítulo 2, Metodologia, nos ocuparemos de uma apresentação e discussão 

das principais orientações do referencial teórico-metodológico que abraçamos, qual seja 

o dos Estudos de Ciência e Tecnologia, e de forma particular, o da Teoria Ator-Rede. 

Em seguida, vêm nossas pequenas histórias. 

Capítulo 3, Redes Heterogêneas e a Construção Sociotécnica do "Combustível 

Limpo ": a partir da década de 1980, atenção especial começa a ser dirigida às possíveis 

relações entre o emprego de combustíveis automotivos e questões ambientais, 

particularmente em relação à qualidade do ar das metrópoles. Sobre o álcool carburante, 

estudos procuraram verificarlaferir as supostas vantagens de seu uso em comparação ao 

da gasolina. Nosso estudo visa acompanhar o surgimento de uma rede que estará às 

voltas com a estabilização do conceito de "combustível limpo" e de sua possível 

vinculação com o álcool, tanto na mistura com a gasolina, quanto como combustível 

exclusivo. 



Capítiilo 4, O CTA e a Construção do Álcool Combustível: foi nas b a n d a s  de 

laboratórios de motores que importantes aliados do álcool combustível foram trazidos 

para a rede que lhe daria sustentação. Nesse capítulo colheremos histórias acontecidas 

nos laboratórios do Centro Técnico Aeroespacial - ou que tinham íntimas ligações 

com esse Centro - acerca da "viabilização" do uso do álcool como combustível, seja 

na mistura gasool, seja como combustível exclusivo; 

Capítulo 5, A Busca do I~cremento da ProduçCo de dleo Mesel - k a  Rede 

Reinventando o Combustível: No período de auge das vendas de carros a álcool, a 

estrutura de refino de petróleo praticada pela Petrobrás não satisfazia muitos atores. 

Alguns destes desejariam uma extração de quantidades maiores de óleo diesel e 

menores de gasolina, para ajustar a relação produção/demanda de derivados. Este 

capítulo buscará acompanhar a construção da rede que produzira tal situação e sua 

evolução posterior, mais especi€icamente, os tipos de ligações que se tentavam fazer em 

torno dos laboratórios do centro de pesquisa da Petrobras. 

Capítulo 5, O "Macro " e o "Micro " na Substituição do dleo Diesel. O capítulo 

dividir-se-á em duas partes: Na Parte A, Grandes Soluções, colheremos/construiremos 

certos relatos, principalmente no Instituto Nacional de Tecnologia (RJ), sobre tentativas 

em (pretensamente) larga escala de substituição do diesel: programas nacionais de uso 

de óleos vegetais em adição/substituição ao óleo diesel, assim como adição de álcool ao 

diesel. Na Parte B, Pequenas Soluções, nos voltaremos a tentativas de engenheiros da 

Universidade Federal do Pará em empregar energia eólica e solar em substituição 

parcial ao diesel na geração de energia elétrica, em pequenas comunidades do interior. 

Capítulo 7, Produtividade: Uma FraçZo Matemática ou o Efeito do 

Enredamento de Incontáveis Humanos e Não-humanos? Neste capítulo, procuraremos 

seguir diversos atores ligados de alguma forma a construção da produtividade da 

agroindústria canavieira, algumas traduções presentes nessa construção, os 

desdobramentos e tensões das mesmas. Estarão em cena trabalhadores dos canaviais, 

moradores das cidades vizinhas, colheitadeiras, a palha da cana, legisladores, leveduras, 

novos processos de fermentação, etc., em complexas redes. 



Essas pequenas histórias definem, então, nossa tradução-traição do PNA. São 

nossa proposta de abordar o PNA, e de contribuir para o seu entendimento, participando 

necessariamente de sua construção. No Capítulo 8, Nossas Histórias em Diálogo com 

Outras, estabeleceremos um diálogo com outros autores que já se dedicaram ao PNA. 

Procuraremos verificar de que forma nosso estudo, tendo como referência os Estudos de 

Tecnociência, especialmente a Teoria Ator-Rede, se diferenciou daqueles, e que 

contribuigões trouxemos ao tema tratado. 

Finalmente, no capítulo 9, faremos nossas Considerações Finais, onde 

buscaremos nos interrogar sobre os possíveis aprendizados colhidos nos caminhos 

percorridos, e se nossas pequenas histórias terão correspondido a nossas expectativas. 



2 Instrumentos Metodológicos 

"Ser objetivo signzpca que, sejam quais -forem os 
e<forços dos discordantes para romper os elos entre o 
representante e aquilo em nome do que ele fala, os 
elos resistirão. Ser subjetivo significa que, quando 
alguém fala em nome de pessoas ou coisas, quem 
ouve entende que esse alguém representa apenas a si 
mesmo. " (Biuno Latour) 

Neste capítulo buscaremos apresentar os princípios teórico-práticos dos Estudos 

de Tecnociência e da Teoria Ator-Rede que julgamos mais relevantes. Não é nosso 

objetivo ou pretenção fazer uma completa cobertura ou um balanqo destas áreas, mas 

destacar os pontos que entendemos serem especialmente férteis para aplicação em nosso 

estudo do Programa Nacional do Alcool. 

2.1 Em Busca de um Olhar Radicalmente Novo 

Em 1976, realiza-se na Universidade de Cornell (Ithaca 1 New York), a primeira 

reunião da Sociesfor Social Studies ofscience (4s). Este evento é mais um passo para 

a afirmação e consolidação de um novo movimento ou disciplina acadêmica, engajada 

em um projeto de completa ou radical transformação na maneira "tradicional" de se ver 

a ciência e a tecnologia, bem como suas produções. Essa rede que busca se consolidar 

propõe-se uma tarefa nada fácil, dado o enraizamento já alcançado por uma (já secular) 

concepção da ciência como busca objetiva, amorosa, desinteressada da verdade, do 

conhecimento da realidade, e onde a verdade é legitimada pela veriticação, de onde se 

supõe haver urna correspondência entre fatos sustentados e uma realidade pré-existente; 

concepção que contrapõe, de outro lado, o erro, que seria explicado pelas crenças, 

ilusões, ideologias, eníim, pelas interferências da sociedade, da cultura.' 

Em o-tros círcdos acadknhs, nas chauadas ciêricias ísi~~ilcíila~ ou sociais, i g t e n t e ,  é 
prob1ematizada essa tradiçiio. DELACM\ilTAGP;fE (1997: 11) assim se refae às Mcddades -vinculadas i? 
citada tarefa: " ... é preciso leiilbrar que, do Renasciríimto até o fím do sécdo XE, as firduçks da arte e 
do sah e r m  consideradas (...) representa$es 68s de -ma realidade que lhe preerris~a". (itálico no 
original). Ro3ert PdeIton, &scutindo a con@itui@o da Sociologia do Conheciiiiento, diz que esta passa a 
fazer sentido com a hipótese f d m e n t a l  de que "os ICrtres históricos e sociais não condicionam apenas 
erros, ilusões e crenças ilegítimas, mas t m M n  condicionam a pópria descoberta da verdade". Cf 
MERTON, 1945. 



Essa visão "tradicional" associa-se ainda à idéia de modernidade, de progresso 

pela razão, a confiança no triunfo da filosofia das luzes2, com categóricas conquistas nas 

tecnologias, na medicina, na educação, etc., todas tendo como respaldo e orientação o 

suposto progresso reto e inabalável da ciência. Tal crença e tal otimismo começavam já 

a ser questionados nas últimas décadas do século XIX~. No entanto eles continuam até 

hoje, em graus diferentes, muito entranhados não só nos ambientes ditos leigos, mas 

também nos círculos acadêmicos, com desdobramentos na forma como algumas 

disciplinas buscam compreender a "ciência" e a b'tecnologia". 

Portanto, não é simples a tarefa que se propõem os pesquisadores dessa nova 

área, não tão fácil de ser nomeada. Bruno Latour, um dos pioneiros do movimento, 

lamenta a não existência de um termo abrangente, curto, claro e conveniente para 

designá-la4. Antes, encontramos na literatura um pequeno conjunto de termos que, 

embora diferentes, reportam-se a algumas questões centrais comuns: Estudos de 

Tecnociência, Estudos de Ciência, Sociologia do Conhecimento Científico (Sociology of 

Scientzjk Knowledge - SSK), Estudos de Ciência e Tecnologia (Science und Technology 

Studies - STS), principalmente. 

Se não há uma designação única para a área, - adotemos ECT (Estudos de 

Ciência e Tecnologia), - tampouco há consenso entre seus adeptos quanto a que 

orientação precisa seguir para propor uma compreensão completamente nova da 

construção da ciência e da sociedade. Quanto a isso, Latour é enfático: "não há dois de 

nós que concordemos em como fmer isso".5 Entretanto, ressalva o autor: 

"Há, porém, um sentimento comum de urgência, de paixão, de que existe um 

conjunto coerente de questões que somente podem ser pensadas a luz dos 

Movimento filosófico do século FJIII que se caracterizava pela confiança no progresso e na razão, pelo 
desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento; Ilumiaismo. 

Diz ainda DELACAMPAGNE (1997): "Ligadas a uma imagem do universo que não evoluíra há quase 
trk séculos, [essas concepç&s] se *ara questionadas ao mesmo tempo que essa imagem. Perguntas até 
então reprimidas ressurgiram com v i g ~ .  Nossos signos têm mesmo um fundamento fora do nosso 
espírito? As leis que comandam o seu funcionamento são mesmo as únicas possíveis? Será mesmo que 
elas refletem outra coisa, e não escoihas subjetivas e culturâis? Por muitas razões, artistas, cientistas e 
filósofos começam a duvidar" (pp. 11-12). 

Cf. LATOUR, 1993. 
LATOUR, 1993: 386. 



estudos de ciência, amplamente definidos, e de que essas questões são ao 

mesmo tempo teóricas e intensamente práticas" 

Voltados a esse conjunto coerente de questões, estarão pesquisadores oriundos 

de diversas áreas, como filosofia, história, sociologia, etc. No entano essa pluralidade, 

ao contrário de problemática, pode ser vista como de grande fertilidade: 

"Nosso campo é multidiciplinar e deve permanecer assim, porque essa é 

sua riquezaM7 

Lidando, então, com essas questões teórico-práticas, temos, antes que uma 

disciplina acabada, um programa, que se reconstrói continuamente em cada aplicação, 

em cada congresso, em cada ensaio teórico - ou, antes, teórico-prático. Um programa 

que se revê e se reforrnula a partir do diálogo entre as diversas orientações contidas em 

seu bojo -programa forte, teoria ator-rede, estudos feministas da ciência, etc. Alguns 

autores falam inclusive de gerações dos ECT's, para caracterizar o dinamismo da área. 

Trevor Pinch, por exemplo, vê três gerações: a primeira estebeleceu o princípio de 

simetria, segundo o qual a explicação sociológica das crenças em ciência deviam tratar 

equivalentemente as tidas como verdadeiras e as tidas como falsas; a segunda geração 

caracterizou-se pela aplicação desse princípio em detalhados estudos contemporâneos 

ou históricos; já a terceira geração faz a extensão dos trabalhos baseados no princípio de 

simetria a outras áreas, como ciência e tecnologia aplicadas, política de ciência, gênero, 

ciencia e direito, e t ~ . ~  

Latour também fala de gerações e diz que as primeiras dos ECT's buscavam 

compreender as ligações entre ciência, tecnologia e sociedade, ou valores humanos, 

lançando mão de disciplinas disponíveis (ready-made) como flosofia, economia, 

antropologia, ciência política, etc., aplicando-as para estudar ciência e tecnologia, 

Idem. 
CAZLON, 1999. 
PINCE, 1993. Nesse texto o autor analisa dois trabalhos, que situa no que considera a terceira geração: 

Vitmnin C and Caneer: illedicine or Politics?, de Evelíeen Richards, e Where the Puth Lies: Frmriz 
Moewus m d  the OIigim of Molecular Biology, de Jan Sapp. Já Ar-ie Rip, referindo-se ao caráter dinâinieo 
dos ECT's, chama atenção ao fato de que o lim Vida de Labo~'atÓrio, conhecida referência da área 
(LATOUR & WOOLGAR, 1979), traz em sua primeiia edição o subtítuio A constr'ução social &s fatos 
cientFcos; já na redição ampliada de 1986, os autores preferem A construção dos fatos cientzj%xx. O 
adjetivo teria cuiiprido seu pr~~ós i to  e se tomado contraprodutivo. Cf RIP, 1993. 



estendendo seus conceitos, mas sem uina refomu1ação profunda.g Posteriormente, esse 

caminho foi sendo abandonado, pois compreendem os adeptos dos ECT's que essas 

disciplinas "tradicionais" vinham-se revelando, sob certos aspectos, insatisfatórias para 

empreender estudos nesse campo, especialmente por tomarem em suas análises a 

ciência pronta, os fiios fatos científicos, as instituições científicas, etc., para então 

compreenderem as supostas influências externas, na forma de pressões e interferências 

"sociais", "culturais", OU idéias aíins. 

Assim fazendo, essas disciplinas "tradicionais" reconheciam e apostavam nas 

grandes divisões entre natureza e sociedade, ciência epolítica, fatos e valores, humanos 

e não-humanos, e outras dicotomias semelhantes. Apostavam - enunciando-se de outra 

forma - na idéia de um contexto da descoberta (o fazer do pesquisador, afastado de 

quaisquer influências "sociais", "culturais", etc.) isolado do contexto da justificação 

(ambiente externo, onde são avaliados - e legitimados - os resultados e proposições 

científicas).1° Nas palavras de Latour, "um núcleo de conteúdo científico circundado 

por um 'ambiente' social, político e cultural, que pode ser chamado de 'contexto' da 

ciencia".ll 

Outro ponto de insatisfação com as citadas disciplinas seria sua tradição em 

procurar compreensões totalizantes de seus "objetos de estudo"; a tendência a macro- 

anáíises, produzindo o que podemos chamar de "grandes narrativas", que pretendem 

uma busca da descrição/compreensão do geral, uma narrativa central e totalizante sobre 

certo tema estudado. Sob essa orientação, não só os estudos tendem a grandes 

narrativas, mas a própria concepção de "ciência": de acordo com as especificidades de 

cada disciplina, esta concepção estaria estreitamente ligada a uma tentativa de apreensão 

ampla de seu sentido, supostamente válida para qualquer manifestação sua, que 

descrevesse sua "dinâmica", seus "problemas", suas "potencialidades", sua 

"importância econômica", etc., o mesmo valendo para "técnica" ou "tecnologia". 

Latour 1993. C@. cit. 
'O Para Michel Calon, essa sqaração, visceralmente ligada ao desinteresse pelos laboratórios no estudo da 
consD-ução dos fatos cieíitíficos, acabou por cons'LitUiri-se para epistemólogos eni imperativo 
metodo>iógico. Cf. CALLON, 1989: 174. 
l1 LATOUR, 1999191 (destaques no original). 



Para Latour, a noção de separação da ciência do resto da sociedade (como as 

separações análogas acima citadas) "se tomará tão sem sentido quanto a idéia de um 

sistema de artérias desconectada do sistema de veias". Nossas explicações "tomarão 

sentidos completamente diferentes, uma vez comecemos a examinar a rica 

vascularização que rnantérn vivas as disciplinas  científica^"'^. Uma vez sigamos as 

trilhas por onde são construídas extensas cadeias de traduções e associações.13 

Engajam-se, então, um conjunto de pesquisadores, na tarefa de constituir um 

campo totalmente novo, com ferramentas novas14. Indagarmo-nos sobre as condições de 

possibilidade desses conceitos, como natureza, cultura, política, objeto, sujeito, etc., 

como eles amiúde nos são apresentados, feito "entidades" isoladas, livres de 

"contaminação", existentes de forma atemporal. O novo movimento acadêmico, 

portanto, recusa as tendências totalizantes e passa a valorizar a investigação localizada, 

de cunho antropológico; os estudos de caso, mais "modestos", que pudessem ajudar na 

compreensão do desenvolvimento (ou não) de um certo fato científicolartefato 

tecnológico. Os ECT's buscam, assim, compreender a "ciência em ação", a vida de 

laboratório, o dia-a-dia do cientista. Não importa, para este grupo, a busca de 

"verdades", mas a detalhada investigação da forma como humanos e não-humanos 

reúnem-se em redes para construi-las. 

Não há "a ciência" - ou "a técnica" - de forma genérica; antes, elas existem 

no plural; se apresentam com várias faces em lugares e momentos diferentes. Uma boa 

forma, portanto, de entendermos a tecnociênciu, sob a nova ótica, é seguir as pessoas 

que a produzem, no momento e no ambiente onde se dá essa produção. 

Exposto, então, o programa, sua árida incumbência e seu caráter dinâmico, 

julgamos importante tratar de algumas de suas conquistas, e de alguns desafios que a ele 

se apresentam, muitas vezes apontados de forma contundente, tanto por praticantes dos 

ECT's, quanto por seus críticos - o que não deixa, a nosso ver, de provocar um 

interessante auto-exame15, melhores formulações e melhor auto-compreensão. 

l2 Idem:80. 
13 Idem, págs. 90 e seg. 
l4 No âmbito da teoria ator-rede, o próprio coriceito de simetria é retrabalhado e estendido (Ver 2.2.3). 
l5 De fato, a idéiia do auteexaírre Estâ contida em m dos conceitos importantes dos ECT's, o de 
reflxividade (a ele voltarmos adiante). 



2.1.1 Construção de Nova Linguagem 

Talvez o primeiro desafioà empresa de que ora t ra taos  esteja -vinculado a 

necessidade de uma profunda mudança em certos hábitos, atitudes, e crenças presentes 

na cultura acadêmica ocidental (euro-americana, se assim preferirmos), no que diz 

respeito à compreensão da ciência e sua constmção. Nossa própria linguagem já 

comporta inúmeras armadilhas a esse respeito. Quando empregamos, por exemplo, uma 

expressão acadêmica bastante comum, como "objeto de estudo", não é dincil 

associarmos-lhe prontamente a idéia de algo que pré-existe em-si, na "realidade" alheia 

à nossa consciência e a nossos relatos/construções sobre/daquele "objeto". Isto 

evidentemente esconde a possibilidade de outras formas de ver a questão. Outros 

termos, como "evolução", "progresso", comumente associados a ciência16, os próprios 

termos "ciência", "tecnologia", "sociedade", sugerindo separações, claras fronteiras 

entre uns e outros, trazem também seus problemas, obrigando-nos muitas vezes abusar 

das aspas (como estamos fazendo) ou exercitar a criatividade - uso de metáforas, por 

exemplo, com os riscos que elas comportam - para fugir das armadilhas. 

John Law, refletindo sobre o caráter múltiplo dos objetos, dos sujeitos, dos 

mundos, suas distribuições e interferências, fala do esforço necessário para mudar 

elementos da tradição euro-americana que "não possui realmente a linguagem 

ne~essária"~~. O autor lança mão da metáfora de j?acionalidade buscando construir 

alternativas aos dualismos tão comuns entre centros e fragmentos, entre sociedades e 

seus indivíduos, entre centramento do objeto e descentramento do sujeito, etc. 

2.1.2 Dissolução de Fronteiras 

Muitos termos surgem - ou ganham novo sentido - no campo dos STS: 

sociotécnica, tecnociência, tradução, rizomas, híbridos, etc. Vem-se construindo um já 

razoável vocabulário próprio. Mas criar esses novos termos, é ao mesmo tempo, - e 

l6 Delacampagne, em texto anteriormente citado, fala de "uma imagem do universo que não evoluíra" 
(grifo nosso). Ver nota 3. 
l7 LAW (1 996: 5). 



especialmente!, - problematizar muitas barreiras, ou seja, examiná-las testando sua 

solidez, com o quê muitas delas se revelam antes bastante permeáveis. 

Humanos versus Não-humanos 

Uma das importantes fronteiras já citadas é a que pretende isolar para um lado 

humanos e, para outro, não-humanos. Latour propõe um "simples e bem conhecido" 

exemplo que coloca em questão tanto a possibilidade de estabelecermos sem 

dificuldades uma fronteira entre humanos e não-humanos, quanto a de Marmos de 

algum tipo de domínio de uns sobre os o~tros '~:  uma pessoa com uma arma. Que 

slogan bem retrataria o arranjo: "armas matam pessoas"ou "armas não matam pessoas: 

pessoas matam pessoas"? 

Pelo primeiro slogan, de cunho materialista, a arma possui o papel decisivo. O 

bom cidadão se tornará perigoso ao portar a arma, já que esta atuará - possibilitando, 

orientando, conduzindo - em virtude de seus componentes materiais. Pelo segundo, 

uma "versão sociológica", a arma é apenas uma ferramenta, um meio, um "neutro 

portador de desejos humanos"lg. Latour problematiza as posições (~irnétricas~~) que 

podem advir tanto de um extremo quanto de outro: de um lado, o mito da Ferramenta 

Neutra, sob completo controle humano, submetida ao seu portador; e, de outro, o mito 

do Destino Autônomo, contra o qual nada se pode fazer, do objeto indomável, não 

mediado por seu portador. O primeiro mito sugere que a arma nada faz, uma vez que já 

nascemos ou bons cidadãos ou criminosos. Já o segundo, sugere que nossa 

personalidade está em dependência direta do que temos nas mãos. 

Como alternativa, o autor propõe que apreciemos a (eventual) ação como efeito 

de um híbrido, de um coletivo, cuja meta não equivale a de nehuma de suas partes, uma 

vez que estas metas experimentaram um processo de tradução/translação, resultando em 

algo diferente: a pessoa torna-se diferente com uma arma; a arma torna-se diferente com 

18 LATOUR, 1999. Obsewemos que, se é muito comum a concepção segundo a qual os humanos 
dominamos os não humanos, não faltará (Latour discute a concepção Heidegp-kma) quem situe o 
doiníiio no sentido oposto: uma tecnologia "única, insuperável, onipresmte, superior, um monstro 
nascido em nosso meio que já devorou suas parteiras iíiemcimte" (pág. 176). 

Idem:177. 
20 E m h a  diametralmente opostas, as duas posições convergem dada a absoluta separação que fàzem 
entre o 'kataiat" e o "social". 



uma pessoa portando-a. Alguma coisa nova e diferente é produzida pela ligação de duas 

outras, e esta nova coisa, - a pessoa-com-uma-arma, - sim, atuará2'. Esta nova 

interpretação possibilitará formas fecundas de compreendermos como as técnicas são 

criadas e como elas são usadas, uma vez que agora, no estudo do efeito de um coletivo, 

- um fato cientíco, um artefato tecnológico, etc. - cada participante desse coletivo é 

definido, não como uma coisa em-si e por-si, uma essência Çra desde e para sempre, 

mas pela série de associações - às vezes extremamente mutáveis - nas quais ele toma 

parte. 

Hans Harbers apresenta outro exemplo elucidativo de como a separação 

humanolnão-humano não é muito proveitosa analiti~amente~~: um acidente ocorrido 

com um avião militar, na cidade de Hengelo (Holanda), em fevereiro de 1992, poucos 

minutos depois da decolagem, abre imediatamente uma discussão sobre as suas causas. 

Falha humana ou problemas técnicos? Ocorre, simplificando, que o piloto, na sua 

cabine, dotada de inúmeros equipamentos, recebia uma quantidade de informações tida 

por peritos do ramo aeronáutico como um desafio à capacidade humana de 

processamento. Então, se o piloto houvesse, de fato, incorrido em algum equívoco, seria 

isto sua falha ou conseqüência da tecnologia sofisticada com a qual ele tinha que lidar? 

Estamos confi-ontados aqui com uma situação hírida: seres humanos e tecnologia 

inextricavelmente ligados. Resume Harbers: "Não há tal fronteira. Ou, pelo menos, não 

está a mesma fixada desde e para sempre, escrita nas estrelas". 

Vejamos outras duas fronteiras que são bastante problematizadas teórico- 

praticamente nos STS. A que isolalprotege/constrói a idéia de Modernidade e outra, 

variação da primeira, a que separa Ciência (ou Tecnologia) de Sociedade. 

Natureza versus Sociedade: o Mundo dos Modernos 

Esta fronteira recebe um tratamento detalhado de Bruno Latour, em Jamais 

Fomos Modernos (LATOUR, 1994). Inicialmente, o autor chama a atenção para esses 

amálgamas que não conseguimos reduzir sem problemas nem ao mundo dos humanos 

*' NãO se @e negligenciar que estas duas coisas, por sua vez, estarão ambas ligadas a muitas outras. Nas 
pala-a-as de Latour: "... então você é modificado pela arma - mais ou menos, dependendo do peso de 
outms assoeiap7es que você traz consigo. (pág. 179 - grifo nosso). 



(da Sociedade), nem ao dos não-humanos (da Natureza): os híbridos, entidades ao 

mesmo tempo, e insegaravelmente, "sociais" e "naturais". Os STS vêm nos dando 

consciência de quanto estamos crescentemente cercados por - e incluídos em -redes 

povoadas por esses híbridos, redes de quase-o@etos e quase-sujeitos, como a pessoa- 

com-uma-arma, ou o piloto-e-equipamentos-de-sua-cabine23, nos exemplo há pouco 

citados. Sendo estes irredutíveis aos reinos Social ou Natural, são, portanto, 

precisamente aqueles que se pretendem chamar de modernos que constroem e 

reconstroem continuamente essas fronteiras entre humanos e não humanos; que 

constroem e reconstroem continuamente a Ndtureza e a. Sociedade. 

Como destaca Latour, estranhamente, quanto mais são reforçadas essas 

fronteiras, mais proliferam os híbridos; mais são criados quase-objetos ou situações que 

não podem ser situados em um dos lados das separações. Isto produz uma situação 

paradoxal: de um lado a rígida separação entre uma Natureza transcendente - com leis 

universais objetivamente apreensíveis - e uma Sociedade imanente - construída 

artitícialmente pela ação livre das pessoas24. De outro lado, temos uma natureza 

permanentemente mobilizável, reconstruída pela engenharia genética, pelas técnicas de 

manejo agrícolas, pelas mais variadas atividades de laboratório; e uma sociedade que se 

mostra menos manuseável do que parece, que impõe limites à ação das pessoas. 

Esta situação onde pretensamente se separam Natureza de Sociedade, mas onde 

se reúnem continuamente elementos dos dois "reinos" em incontáveis redes para 

produzir os mais diversos híbridos, está a exigir um profundo reexame d a  Constituição 

Moderna, como Latour a denomina. Para ele, a primeira atitude necessária é uma radical 

problematização da noção de modernidade: não se pode ser moderno senão no interior 

da citada Constituição e mediante aceitação e engajamento na construção de suas 

fronteiras. A partir, então, da consciência de que os híbridos sempre estiveram 

presentes, seja no mundo "pré-moderno" ou no "moderno", onde eles proliferam sob 

clandestinas mediações e traduções, apresenta-se uma di£icil tarefa: a constnição de uma 

nova constituição que abrigue esses híbridos, que dê espaço para os quase-objetos e 

quase-sujeitos, uma Constituição Não-Moderna. 

22 Cf HARBERS, 1995. 
23 Mais os incontáveis vinculos nos quais eles tomam parte, 



2.1.3 Rejeição de determinismos 

Em nosso estudo sobre a produção de álcool, quando lemos relatos sobre a 

queima do canavial, que antecede as colheitas, podemos identzcar várias compreensões 

dessa prática: representantes dos sindicatos dos trabalhadores agrícolas entendem que a 

queima é necessária porque com ela os trabalhadores livram-se de acidentes com cobras 

e escorpiões, além de evitar cortes com as folhas da cana. Entendem ainda que a prática, 

como parte da colheita manual, é fundamental para a manutenção de empregos no 

campo. Já os ecologistas, consideram a prática ofensiva ao meio ambiente: óxidos de 

carbono lançados à atmosfera, além das partículas de cinzas que permanecem em 

suspensão no ar. Os empresários da agroindústria canavieira, por sua vez, ultimamente 

têm visto na colheita mecanizada uma forma indispensável de aumentar a 

produtividadez5. Em suma, três gnipos sociais que vêem a prática de queima do canavial 

(e do outro lado as colheitadeiras mecânicas) de forma completamente diferente. 

Dois conceitos dos ECT's podem nos ajudar a mapear a questão: grupos sociais 

relevantes e Jlexibilidude interpretutivu2h. Esses conceitos são importantes porque nos 

mostram que o que a princípio pode parecer uma "coisa" (uma técnica, um fato, um 

objeto composto de sólidos materiais) não sujeita a ambigüidades, antes poderia ser 

inais propriamente descrita como várias coisas distintas. Conforme buscamos a visão 

que cada um dos grupos sociais relevantes têm de um certo "artefato técnico", vemos a 

flexibilidade interpretativa a que está sujeito o mesmo. Essa noção é fùndamental para 

frigirmos de wri tipo de reducionismo que é o determinismo técnico: a idéia de que um 

artefato possa ter a sua existência garantida por suas "características intrínsecas", ou 

seja, de que sua razão de ser esteja ligada a uma suposta lógica autônoma da natureza 

e/ou do desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, a - igualmente importante - 

rejeição à noção de uma "sociedade" como entidade estanque, afasta, na mesma medida, 

outro reducionismo, que é o determinismo sociul, que supõe, apostando na separação 

24 Separação que opõe o mundo dos modernos à "ligação contínua entre a ordem natural e a ordem social 
dos pré-modernos". LATOUR, 1994: 137. 
25 Ver Capítulo 7, Produtividade: Uma Fração Matemática ou o Efeito do Enredanzento de Incontáveis 
Hunzanos e não-humanos? 
26 Cf. BIJKER (1992); BIJKER (1993). 



tecnologia/sociedade, que a dinâmica do desenvolvimento tecnológico seja totalmente 

ditada pelas relações sociaisz7. 

Para Bijker, o emprego do conceito de flexibilidade interpretativa é condição 

fundamental que dá sentido aos STS's, e tem sua base filosófica e metodológica no 

princípio de simetria, formulado originalmente por David ~ l o o r . ~ ~  Segundo esse 

princípio ('já citado em 2.1), na análise das sentenças científicas devemos empregar o 

mesmo aparato conceitual, os mesmos meios explicativos, tanto para aquelas 

consideradas verdadeiras, quanto para as consideradas falsas. Não se aceita, portanto, 

que uma certa declaração, tida hoje como verdadeira, seja explicada por seu "conteúdo 

verdadeiro", por sua fiel correspondência a natureza ou à verdade, enquanto uma outra 

declaração tida como falsa seja explicada como um desvio motivado pelas 

circunstâncias sociais de sua concepção. A natureza não é a causa dos sucessos 

científicos, mas efeito do fechamento de um sem-número de controvérsias nesse meioz9. 

Posteriormente, o princípio de simetria foi estendido para a análise de artefatos 

t e c n ~ l ó ~ i c o s ~ ~ :  por analogia, o funcionamento destes artefatos não pode ser considerado 

a causa de seu sucesso. Antes, seu bom funcionamento pode ser melhor visto como um 

resultado de sua aceitação por diversos grupos sociais relevantes. A interferência entre 

esses grupos, as traduções postuladas por eles, e o número de vínculos sustentáveis 

angariados em torno de um artefato é que poderão (ou não) levar a cabo o processo de 

estabilizaqão do mesmo, e não um momento inspirado de um suposto "inventor". Na 

análise desse processo, encontramos vários objetos escondidos no interior do que nos 

parecia um só. Nas palavras de John Law, há "mais do que um e menos do que 

muitos".31 Assim, um estudo da construção - ou desconstrução - de um determinado 

artefato deverá acompanhar o processo que confere diferentes graus de estabilização ao 

mesmo, regulado pelas interferências entre os diversos vínculos com ele construídos. 

Rejeitando, então, os dois tipos de determinismo antes citados, só poderemos 

falar de um "artefato técnico" como uma simpli£icação, ou seja, o termo estaria 

27 Ver LATOUR, 1987, Capítulo 3, Maehines, esp. pp. 141 e seg. 
28 C f .  BIJKER, 1993: 118. Ver 2.2.3, O Segundo Priz~e@io de Simet7ia. 
29 Cf. LATOUR, 1997, BIKEEt, 1993. 
30 C f .  LATOUR, 1987, CALLON, 1986, PINCH & BIJKER, 1984. 
31 LAW, 1996, espec. Capíhdo 1, In&odução. 



representando um certo grau de coerência obtida no processo de estabilização daquele 

objeto em permanente (re)constnição, a partir de interaçõeslinterferSncias entre variados 

atores. O artefato não poderia possuir uma existência independente de diversos grupos 

sociais. Olhando também o outro lado da questão, vemos que esses grupos sociais 

também não existem em si e independentemente dos artefatos técnicos com os quais 

eles estão intimamente vinculados e com os quais eles se reconstroem continuamente. 

Da mesma forma, então, só poderemos falar do social, de sociedade, como uma 

abstração. Tanto quanto em relação ao técnico, trata-se de uma simplincação desse 

"tecido sem costura"" constituído pelas relações entre as pessoas ou grupos sociais 

mediadas por uma infinidade de artefatos técnicos, que poderíamos melhor designar 

como construções sociotécnicas. 

Certamente essa fusão inextrincável entre "técnico" e "social" é mais diticil de 

ser percebida por alguém quando, - sob seu olhar, - as coisas funcionam bem, e a 

separação entre o conteúdo tecnocientífico e o contexto social é relativamente 

justificável. ExempEcando, se um usuário de automóvel chega em um posto de 

combustíveis, abastece seu carro, dá a partida e continua tranqüilamente seu caminho, 

tudo parece estar no reino da técnica: o carro anda porque o motor funciona, e fiinciona 

porque, entre outras coisas, há combustível no tanque, tudo como planejado pelos 

engenheiros e técnicos. No entanto, se começa a faltar combustível nos postos - como 

aconteceu com o álcool em 198911990, surgem logo as questões sociais; logo se 

misturam conteúdo e contexto: preço internacional do açúcar, desempenho do 

combustível, subsídios a produção do álcool, interesses dos usineiros, problemas de 

distribuição, etc. E se amplificarmos analiticamente cada uma dessas questões sociais, 

- os subsídios, por exemplo, - logo surgirão necessariamente as questões técnicas: 

produtividade da agroindústria canavieira, técnicas de extração e refino de petróleo, etc. 

Destas, surgirão outros vínculos sociais, e assim sucessivamente. 

Dessas apreensões decorre uma importante conquista dos STS's: a dissolução da 

fronteira entre o social e o técnico, entre humano e não-humano. Não se trata de negar a 

existência dessas fronteiras, mas de entendê-las como constnições, como efeito de redes 

muito amplas, e duvidar da sua solidez como elementos explicativos a priori. Passamos 



então a adotar o adjetivo sociotécnico para caracterizar não urna junção do social com o 

técnico, mas algo sui generis, esse tecido sem costuras, esse entrelaçamento de 

incontáveis vínculos entre humanos e não-humanos de que estamos falando. 

Um ponto importante dos Estudos de Tecnociência é que eles enfatizam e 

exploram o caráter contingente do desenvolvimento tecnológico. A flexibilidade 

interpretativa revela que um artefato não se desvincula de processos mediados por uma 

rede composta de humanos e não-humanos. Isto funciona como um antídoto aos 

determinismos técnico e social, e indica que outras possibilidades existem a opções 

sociotécnicas tomadas. Já a compreensão de um artefato a partir de um dos dois 

deterrninismos tende a esconder a possibilidade de alternativas; de outras traduções 

postuladas por outros grupos sociais relevantes. 

Portanto, não aceitamos nem "sociedade" determinada pela "tecnologia", nem o 

inverso. Relações puramente técnicas ou sociais são substituídas por redes 

sociotécnicas, das quais os fatos/artefatos tecnocientífkos, tanto quanto os grupos 

socias são um efeito sempre provisório. 

2.1.4 Um movimento em direção a ontologia - e a questão da reflexividade 
. , 

John Law, abrindo novos caminhos nos estudos de tecnociência, traz para esse 

campo elementos, como ele denomina, de ontologia empírica: estudos einpíricos sobre 

o que há e sobre o que poderia haver no mundo. Parte do pressuposto de que o que 

existe no mundo, ou, mesmo, o que é o mundo, coloca-se ao lado daquilo que 

conhecemos sobre o mundo; de que contar histórias sobre o mundo é, inseparavelmente, 

construir esse inundo33. Propõe Law que, ao estudarmos os caninhos pelos quais redes 

heterogêneas produzem e estabilizam objetos que, - somente após um processo de 

purificação ou produção de assimetrias, - serão qualificados como "técnico", ou 

"social", estejamos atentos para que não há objetos pré-existentes, objetos que existem 

em-si, esperando para serem descritos. Antes, estaremos lidando com uma 

multiplicidade de objetos, - tantos quantos forem os sujeitos, - estes e aqueles ein 

pleno processo de construção; uma inseparável construção do que está sendo conhecido 

33 Pressuposto que poderíamos qualificar como teórico-prático, haja vista que ao longo desse liwo, LAW 
(1996) não separa a elaboração teórica de um esforço empírico. 



e do que está conhecendo, disso se seguindo que estaremos lidando com um mundo (ou 

mundos) complexo(s) e múltiplo(s). 

Tal proposta acima referida liga-se ao interesse de Law em buscar alternativas à 

tradição euro-americana de separar rigidamente objetos centrados de sujeitos 

descentrados, sociedade de indivíduo, etc., e sua tendência à - tentadora - opção 

pelas grandes narrativas para lidar com a multiplicidade e complexidade do mundo; 

por narrativas singulares que possam apreender certo "objeto" em sua totalidade, 

alcançar seu âmago e esmiuçar sua complexidade. 

O autor volta-se, então, para a alternativa de contarmos várias pequenas 

histórias, que interferem; várias versões daquilo que existe, interferindo umas com as 

outras e produzindo singularidades: "multiplicidades de objetos e o problema de 

coordenação"34. Ao invés de um relato em forma arborescente, "com início, meio e fim, 

onde tudo o que é importante é reunido de uma maneira centralmente coordenada", 

muitos relatos interferindo, produzindo "redes rizomáticas que se propagam em todas as 

direções, elaboraqões e interações que se combinam como um tecido de fibras", com 

interseções "mais ou menos locais e heterogêneas". Ao invés da "chave de ouro", várias 

"pequenas chaves".35 

Sob essa concepção descentrada do conhecer e do ser, colocamos em cena a 

complexidade e multiplicidade do mundo de forma rizomática, em vistas a compreender 

a construção da coerência do mundo e de seus "objetos" a partir das interferências entre 

relatos múltiplos; uma coerência fracional, igualmente descentrada. 

Entendemos que essa proposta de ~aw", além de suas evidentes repercussões no 

empreendimento de novas aplicações no campo dos ECT's, traz fecundos elementos 

para a compreensão e o tratamento de uma questão que tem acompanhado a formulação 

desse mesmo campo: a da reflexividade. Esta poderia ser expressa nos seguintes termos: 

como lançar dúvidas às "verdades" da ciência, colocar em cheque o discurso científico, 

precisamente através de um outro discurso igualmente científico? Como um movimento 

34 1dm:l. 
35 Idem, pp. 2-3. 



que se constrói e se legitima nos mesmos moldes das construções ditas científicas - 

por atividades inseridas no seio das academias, e que seguem seus rituais na produção 

de textos, na construção de teorias, na experimentação, etc. - pode pretender 

problematizar essas construções sem, ao mesmo tempo, colocar em dúvida suas próprias 

conquistas? Como se pode conhecer de forma "tecnocientífica" a "tecnociência", uma 

vez que ao fazer isto já se estaria privilegiando uuia certa concepção, ou um certo relato 

sobre a mesma? 

A questão da reflexividade ainda provoca e, provavelmente, continuará 

provocando, acirrados debates. Não é questão fechada, assim como muitas outras, o que 

é típico de um movimento que se vê, - precisamente de forma reflexiva, - como uma 

construção permanente. 

Uma importante contribuição de Law para esse debate, a nosso ver, é o desvio 

que ele faz do campo da epistemologia para o da ontologia. No primeiro campo 

podemos nos encontrar diante de um embaraço, que assim poderia ser descrito: os 

filósofos que, no século XVIII fundaram a Filosofia das Luzes procuravam - segundo 

seu discurso - problematizar o conhecimento e a verdade baseada na tradição e na 

autoridade, e a k n a r  uma nova forma de conhecimento, baseado na razão. Somente a 

experimentação objetiva, livre de preconceitos de qualquer ordem é que poderia 

conduzir ao conhecimento confiável. Nesse momento é que se começam a forjar as 

conhecidas fronteiras, típicas da visão assim denominada moderna: as que separam o 

conhecimento da cultura, a natureza da sociedade, etc. 

No entanto, poderíamos dizer que este discurso iluminista, que coloca em . 

questão a autoridade como fator de legitimação do conhecimento, ele próprio gera 

autoridade. Ao denunciar as antigas formas de tradição, cria novas formas, e, através 

delas, sob o imaculado manto da ciência constrói novas forma de legitimação do 

conhecimento e de tudo o que a esse círculo pode ser aglutinado, como o reino da 

técnica. Assim, dando um próximo passo, os estudos de tecnociência, conforme vimos 

discutindo neste capítulo, colocariam em questão o caráter "científico" e "técnico" 

como fontes de legitimação de um sem-número de híbridos que se multiplicam no 

36 Que exerce grande irifluêrtcia na elaboração da tradução básica sustentada por nós neste trabalho, 
conforme apresentamos em 1.2. 



mundo "moderno". Antes, os ECT's, procuram ver sua gênese como construções 

sociotécnicas, efeitos de redes complexas e heterogêneas. 

Novamente, entretanto, poderíamos colocar em cena - e aqui entra a 

reflexividade - um terceiro discurso, que denunciaria a constituição de uma nova 

forma de poder, simétrica à anterior, protegida pelos muros das academias, de uma 

tradição de produção de conhecimento que quer romper com a anterior, mas que no 

entanto, mantém alguns de seus traços, como exemplificamos acima. E assim 

sucessivamente.. . 

Esse círculo vicioso é mais facilmente desfeito quando nossas produções 

transitam no terreno da ontologia, quando estamos conscientes de que ao narrar estamos 

(re)construindo aquilo sobre o que é o relato e nos (re)construindo. Assim estaremos 

interessados, não em relatos "verdadeiros", não em buscar renovadas formas de 

verdade, mas sim em compreender como uma multiplicidade de atores-redes se 

mobilizam para a construção das verdades tecnocientíficas, e como a estas damos - 

nós que fomos ensinados e aprendemos a nos chamar de modernos - grande 

importância. 

2.2 A Teoria Ator-rede3' 

Uma das importantes linhas de estudo que se inscreve nos ECT's é conhecida 

como Teoria Ator-Rede (TAR), ou como LATOUR a denomina, Sociologia das 

Traduções. Este ramo adota o mesmo projeto de que vimos tratando neste capítulo, 

empregando, entretanto, um ferramenta1 analítico próprio, uma característica orientação 

para a realização de investigações das construções sociotécnicas. 

2.2.1 Construções em redes heterogêneas 

O eixo analítico central da teoria ator-rede talvez possa assim ser colocado38: os 

artefatos que nos circundam, aquilo que comumente chamamos de "fatos científcos" (a 

37 Não preteíidmos aqui sugerir uma separação fmd da teoria ator-rede (TAR) do conjunto dos ECT's. 
Suas principais contribuições teóí-ie(~píáticas encontram-se em consonância com os eixos principais dos 
ECT's. Portanto, trata-se de destacaí- e aprofundar alguns pontos específicos. 



água ferve a 100 graus centigrados nas CNTP, p. ex.), "objetos tecnológicos" (um editor 

de texto, por exemplo), o modelo de transportes vigente, a "ciência", seus ramos, e m  

todas essas coisas são efeitos sempre provisórios de redes sociotécnicas. São 

construções que se dão no interior dessas redes. 

Vejamos um exemplo que ilustra o que são essas redes: se um centro de pesquisa 

consegue realizar bem sucedidas adaptações de motores a gasolina para o uso de álcool, 

capazes de participar de grandes mudanças na produção e uso de automóveis no país, 

bem como no setor produtivo alcooleiro, isso terá sido efeito de uma complexa rede 

envolvendo possivelmente engenheiros, administradores, metais resistentes à corrosão 

pelo álcool, órgãos que fianciem a pesquisa, dinamômetros, teorias termodinâmicas, etc. 

As ligações entre esses componentes são igualmente heterogênea: o vínculo que os 

engenheiros estabelecem com os citados metais é diferente da que possuem com o chefe 

do laboratório. É distinto a i d a  o vínculo entre os metais e o departamento de co-qras 

do centro. É no âmbito dessa rede, de cujos elementos e de cujas ligações citamos 

apenas uma pequena amostra, que se produzirá (se tudo comer bem) um novo 

combustível e um novo tipo de automóvel.39 

Em conformidade com o que vimos discutindo neste capítulo, esta visão em rede 

- e suas aplicações - têm revelado que são bastante difusas ou problemáticas as 

fi-onteiras entre o "cientfico" (ou "técnico") e o "social" (ou "cultural", "ideológico", 

etc.). O termo sociotécnico faz parte de um novo vocabulário que tenta problematizar 

essas fi-onteiras. Não somente fatos/artefatos tecnocientíficos são construções que se dão 

no interior de redes sociotécnicas, mas também o são as instituições sociais, a própria 

noção de "sociedade" e de "ciência" como objetos isolados, estanques. 

Os estudos sociotécnicos procuram compreender em detalhes a maneira como 

componentes heterogêneos se juntam em uma rede e logram (em alguns casos) 

estabelecer ligações suficientemente fortes e duráveis para estabilizar uma certa 

construção sociotécnica. Nessa análise, o pesquisador reúne/elege os componentes 

sociotécnicos, e estuda sua interação buscando adotar uma postura simétrica, ou seja, 

38 J o b  Law (LAW, 1995) eoloea em dúvida essa maneira de explicar o que é a teoria e lança mão do 
reewso de colocá-la em cena, de apresentar diversas narrativas construídas sob sua orientação. 
39 Ver capítulo 4, 0Áicoo1 no Centro Tkcnico Aeroespaeial. 



rejeitando as rígidas fkonteiras, quer entre questões "sociais" e as "técnicas", quer entre 

componentes humanos e não humanos, o que significa tratá-los a todos com as mesmas 

ferramentas analíticas e portanto, não conferindo, a nenhum deles, a princípio, primazia 

de qualquer natureza. Este ponto da teoria ator-rede tem sido matéria fiequente para 

polêmicas - e mal-entendidos. Para Latour, não se trata de que essas instâncias 

dualistas do "antigo paradigma" nada tenham a dizer: 

" Nós de fato alternamos entre estados das relações sociais e estados das 

relações de não-humanos, mas isso não é o mesmo que alternar entre 

humanidade e objetividade. O equívoco do paradigma dualista é sua definição 

de humanidade. Mesmo a forma dos humanos, nosso próprio corpo, é 

composto em grande medida de negociações e artefatos sociotécnicos. [...I 
Cada interação humana é ~ociotécnica".~~ 

Para esse autor, o que é imperativo é dar tratamento simétrico a humanos e não 

humanos, já que ignorando o trabalho dos humanos na construção de fatoslartefàtos, 

"caimos na cova do realismo ingênuo, do qual vinte e cinco anos dos estudos de ciência 

tentaram nos retirar". Por outro lado, esquecendo o papel dos não-humanos, - aos 

quais tanta atenção é devotada pelos cientistas, - "caímos em outra cova, tão sem 

fundo quanto a primeira, a do construtivismo social".41 

John Law assim se refere à questão: 

"Dizer que não há diferença fundamental entre pessoas e objetos é uma 

atitude analítica, e não uma posição ética. E dizer isso não significa que 

tenhamos de tratar as pessoas nas nossas vidas como máquinas. Não temos 

que Ihes negar os direitos, deveres ou responsabilidades que usualmente Ihes 

atribuímos. De fato, nós podemos usar essa atitude para aprofundar questões 

éticas sobre o caráter especial do efeito humano, como, por exemplo, em 

casos difíceis tais como os de vida mantida por tecnologias de tratamento 

40 Cf. LATOUR, 1999:214. 
41 Idem, 132. 
42 Cf LAW, 1992, pág. 383: "To say that theí-e is no fundamental Mereme ktwem people and objeets 
is an analytid stanee, not a ethical position. And to say this does not mean that we have to treat people in 
ow Eves as maehines. We donrt have to deny them the rights, duties, or responsabilities that VVE d y  
accord to people. Indeed, we might use it to sharpeii eethicd questions abut  the specid characta of the 
human effect - as, fm instanee, i~ difncult cases such as life mairitairied by vime of the technologies of 
intensive eare". 



As indicações teórico-práticas da TAR também destacam o caráter provisional 

das construções sociotécnicas, que nunca estão estabilizadas de forma defmitiva. Antes, 

aquelas que mais parecem sólidas e acima de controvérsias ou questionamentos, são 

precisamente aquelas que cotidianamente recebem um novo reforço, através de 

associações com novos humanos e não-humanos. 

John Law enfatiza esse caráter - de ser efeito sempre provisório - da própria 

TAR, vendo-a como um programa em construção, inacabado, isto até como 

conseqüência "do rigor envolvido no seu sério compromisso com a tradução, tanto 

como traição quanto como fidelidade."43 

2.2.2 Atores, Redes e Atores-Redes 

Dissemos anteriormente que as construções sociotécnicas que nos cercam são 

efeitos de redes compostas de objetos de variada natureza, humanos ou não. Chamemos, 

inicialmente, como recurso explicativo, esses objetos de atores. Assim, urna rede 

sociotécnica é formada por uma variedade de atores e pelas (também variadas) relações 

ou vínculos que se estabelecem entre esses atores. 

A construção de um fato/artefato confunde-se com a constnição dessa rede 

sociotécnica e a primeira será tão bem sucedida quanto o for a segunda, o que se dá 

quando se agregam à rede atores em número e com relações ou vínculos 

suficientemente fortes para garantir sua estabilização. 

Nos estudos da teoria ator-rede fica claro que os atores transformam-se 

conforme os vínculos segundo os quais eles se ligam a outros atores. Vejamos um 

exemplo: O álcool, por exemplo, para uma dona-de-casa no início dos anos 70 era tão 

somente um produto de limpeza ou desinfecção. Para um engenheiro do CTA era um 

bom combustível para carros, para um produtor de açúcar, uma oportuna válvula de 

escape para as instabilidades do mercado açucareiro internacional. Ou seja, deíinições 

completamente diferentes. 

43 Cf. U W ,  1995 (Epílogo). 



Exploremos um pouco um desses olhares: a mesma dona-de-casa poderia, em 

1980 estar convencida de que o álcool de fato fosse um bom combustível e uma forma 

do País resolver a "crise energética"; poderia estar decepcionada e arrependida a cada 

manhã em que o seu modelo a álcool precisasse de 10 minutos para "esquentar" nas 

manhãs de inverno, ou quando fora informada pelo mecânico de que o carburador do 

carro estava sofiendo um processo de corrosão e precisava de um serviço especial, ou 

talvez até ser trocado; pode estar convencida em 1993 de que os novos modelos a álcool 

superaram as "dificuldades técnicas", conforme lhe garantiu seu mecânico, e, no 

entanto, optar por um modelo a gasolina por suspeitar que o mercado de usados ficaria 

cada vez pior para o álcool. Se levarmos adiante este exercício de imaginação, a mesma 

pessoa poderia se tornar em 1999 militante de um movimento ecológico e decidir 

comprar novamente um carro a álcool e em 2005 mudar novamente de idéia porque um 

estudo L'descobriu" que as emissões do álcool são mais nocivas que as da gasolina, ou 

que o melhor mesmo é o carro a eletricidade, ou o transporte coletivo, e assim, ad 

inJinitum. Como poderia se dar tal transformação de um "mesmo" objeto? Buscaremos a 

compreensão desse fenômeno em LAW(1996), que a h á  que o álcool é "mais do 

que um, menos do que muitos". 

Ao seguir o processo de construção do álcool combustível, encontraremos uma 

complexa rede, onde inúmeros atores (por ora, sujeitos) se ocupam em deiinir o que é o 

álcool (por ora, objeto): empresários da agroindústria canavieira, engenheiros, 

mecânicos, agentes governamentais, historiadores, etc. Nesse processo, traduções são 

postuladas e em torno destas um grande número de ligações vão se dando entre o álcool 

e os vários atores, humanos ou não, que se agregam a tal rede e entre esses vários atores. 

Ocorre que, de acordo com o caráter dessas ligações e da sua robustez, não só o álcool 

mas também os vários atores envolvidos vão se transformando continuamente. Temos 

então múltiplos sujeitos e múltiplos objetos em permanente (re)construção em um 

processo rizomático: há múltiplas performances em interação, múltiplas distribuigões 

entre sujeitos e objetos. Então essas múltiplas perfomnces se sobrepõem, há 

ressonâncias, interferências (LAW, 1 993). 

Uma questão ligada às acima expostas: o interesse e a necessidade de buscar a 

çoer$ncia do objeto sob análise. É importante deixar claro: a adoçb de u m  abordagem 

rizomática não exclui a possibilidade de coerência do objeto. Tal, coerência - 



fiacional, na formulação de L A ~  - se constrói a partir das interferências entre 

multiplicidades. O que faz o fientista e o cliente do posto saberem que estão falando da 

"mesma coisa", do mesmo álcool? Interferências entre multiplicidades - múltiplos 

sujeitos, múltiplos objetos - constroem essa coerência que não exige arborescência 

nem centramento; uma coerência que comporta múltiplas dimensões, múltiplas 

maneiras de contarípôr em cena. 

Como se constrói essa coerência? Cada um dos relatos, antes que corresponder a 

uma realidade, simplesmente se soma a inúmeros outros, participa e provoca diftações 

e  interferência^^^, constrói verdadeiras cadeias que ligam, através de várias mediações, 

por exemplo, o automóvel ao canavial, o motorista de um automóvel aos incentivos 

fiscais ao álcool. Longas cadeias de traduções articuladas, onde cada ligação foi 

laboriosamente construída, ou onde, após grande esforço, dar-se-ão, nas palavras de 

LATOUR (1 999: 148 e segs.), "movimentos através de muitas pequenas lacunas (gaps) 

entre entidades ativas ligeiramente diferentes". Falar do objeto álcool não remete a uma 

correspondência entre palavras e uma suposta realidade dada, mas essa possibilidade é 

dada pela segurança e estabilidade das citadas cadeias. 

Assim, o mesmo execício feito em relação à definição que a dona de casa faz do 

álcool poderia ser feita para qualquer dos outros atores. A dona de casa também se 

transforma quando ela passa a adotar o álcool como combustível. Os empresários do 

setor canavieiro se transformam quando o álcool passa de um quase subproduto do 

açúcar para signincar aproximadamente a metade da produção do setor. O mesmo vale 

para um pesquisador que empreenderá um estudo sobre o álcool. De um lado, ele 

também participa da construção do álcool, conforme as escolhas que faz de textos, 

notícias de jornais, entrevistas, e t ~ ~ ~ .  De outro, ele se transforma ao eventualmente 

tornar-se, por assim dizer, urn especialista sobre aquele tema. E assim se dará, 
' sucessivamente, para cada um dos elementos da rede que produz o álcool combustível. 

44 LAW, 1996:4. Essa caracterização, que se beneficia de contribuições de Marilyn Strathm e Rvy 
Wagna, inspira-se nos feaetais matemáticos: "... perhaps -E might sometimes think of coherences as 
fiaetional in characta: feactimaí iíi the sense intended in fiactaí mathematics, whae a feactal is a line that 
occtipies more than one h t  less than two dimensions" 
45 Estas metáforas são todas fmeadas por John Law (Cf. LAW, 1996). 
46 Mais ainda: o ator-rede álcool poderia nem ter imyiortítncia para aquele pesquisador e para seu 
departamento, se a pesquisa sobre o álcool não fosse aprovada por ser considerada irrelevante. 



Portanto, não há a dicotornia entre sujeito e objeto, no sentido tradicional, onde o 

primeiro "descreve" o segundo. Nenhum deles possui uma existência em-si e 

independente de todo o resto. Ao contrário, ele se (re)define conforme as ligações de 

que participa e conforme colabora para que outros também se liguem entre si. 

Cada um dos atores é, portanto, um ator-rede, pois, de certo modo, incorpora 

toda a rede que se Iga a ele. É efeito sempre provisório dessa rede. 

2.2.3 O Segundo Princípio de Simetria 

Conforme citamos em 2.1, um dos importantes princípios teórico-práticos 

empregados nos estudos de tecnociência (ECT's) é o de simetria. Este princípio decorre 

da insatisfação com relação às tentativas - típicas de uma concepção iluminista de 

ciência e técnica - de explicar, de um lado, a verdade científica pela idéia de natureza 

e, de outro, o erro, as declarações tidas como falsas, pela idéia de sociedade ou outras 

correlatos, como ideologias, crenças, ilusões, e t ~ ~ ~ .  O princípio de simetria reza, 

portanto, que deveremos procurar explicar tanto a verdade como o erro partindo da 

mesma idéia, com uma tendência a se empregar para tal a idéia de sociedade. 

Bruno Latour, entretanto, argumenta que tanto natureza quanto sociedade são 

precisamente construções que se refazem continuamente, a medida que, cotidianamente, 

se fecham as controvérsias tecno~ientíficas~~. Dessa forma, nem uma nem outra dessas 

noções oferece apoio seguro na explicação de fatos/artefatos tecnocientíficos. Assim, 

propõe o autor a adição de uma segunda dimensão à formulação inicial de simetria, com 

o que temos o segundo princípio de simetria, que "absorve, possibilita e completa o 

primeiro". Ao primeiro eixo, que buscava situar uma entidade entre as oposições polares 

sujeito/~bjeto~~, será adicionado um segundo que será o eixo de estabilização, e situará 

uma entidade entre a inestabilização e a estabilização. Teremos então um gradiente de 

estabilização, espaço bidimensional onde "a mesma entidade pode encontrar-se em 

47 CE LATOUR, 1992: "[ ...I A maioria dos filósofos da ciência e todos os cientistas sociais só tomavam 
em consideração (...) conjuntos estabibdos de naturezas fkente a conjuntos estabilizados de sociedades, 
ou só permitiam um deles fosse inestávd ao mesmo tempo" @ág. 257). 
48 CE LATOUR, 1987, Aphdice 1, Regras do método (regras 3 e 4). Ver detalhes nos capítulos 2 e 3. 
49 As '(Verdades" estaiam mais para o pólo do objeto; os "mos" mais para o do sujeito. 



muitos estados; ser impuramente social, logo puramente natural, e logo impuramente 

Com o segundo princ@io, tanto sociedade quanto natureza serão explicados nos 

mesmos termos. Em vez de dois pólos, de ontologia radicalmente distinta, disponíveis 

como recursos explicativos a serem aplicados aos processos empíricos, natureza e 

sociedade possuem uma transcendência comum: não construímos uma mais nem menos 

que a outra; ambas se constituem a partir da produção e circulação de novos "objetos", 

novos coletivos sociotécnicos. Latow enfatiza a versatilidade do emprego de um 

modelo biditnensional: 

"Ao considerarmos os dois conjuntos de coordenadas como uma entidade 

única (por um lado, sua naturalidade ou sociabilidade, e por outro, seu grau de 

estabilização), podemos fazer justiça a ontologia variável das entidades que 

todos analisamos em nossos estudos de cason5' 

CF. LATOUR, 1992: 256. 
I d a :  255. 



3 Redes Heterogêneas e a Construção Ssciot6cnica 

do "Combustivel Limpo9' 

"To modernize or to ecoíogize? Thatís the 
auestion ". (Bruno Latour) 

A partir da década de 1980, e especiahente ao longo da de 1990, intensificam- 

se as discussões sobre as chamadas questões ambientais, Há muito mais tempo, vozes 

isoladas já faziam alusão a interferências de diferentes ordens que poderiam se dar no 

meio-ambiente, ligadas ao acelerado e complexo processo de industrialização e a um 

modelo de transporte que se servia basicamente de combustíveis fósseis1. Entretanto, é 

especialmente nas duas citadas décadas que se vai irradiando amplamente a idéia de que 

os efluentes industriais, as emissões veiculares, e outras tantas formas de descartes 

provenientes da atividade humana contemporânea poderiam causar danos sérios e 

duradouros, se não irreversíveis, a saúde das pessoas, a atmosfera, aos rios e oceanos, ao 

solo, a certos materiais e, conjuntamente, ao equiti'brio térmico do planeta. Para tratar da 

questão, multiplicam-se os livros editados, as conferências realizadas, as definições de 

normas técnicas, as organizações não governamentais (ONG's) engajadas na defesa do 

assim entendido ameaçado ecosistema. 

Nas discussões acerca das questões ambientais encontramos acesas controvérsias 

e acusações mútuas2. Uma coisa é certa, no entanto: é diflcil falar do assunto sem tocar 

em energia e combustíveis. De %to, os temas são tão importantes para o modo de vida 

contemporâneo, que os historiadores determinam limites entre estágios da organização 

social humana em função das modalidades de energia empregadas. São precisamente 

essas diversas formas de energia que dão vida às indústrias, a variados meios de 

transporte e a incontáveis aparelhos presentes no nosso dia-a-dia. Assim, não são 

poucos os que se perguntam qual é a modalidade "limpa" de energia, dentre tantas 

disponíviss e ainda outras a serem elaboradas. 

O fenômeno conhecido como c?ma ác ih  foi inicialmente estudado por Robert Angus Smíth, 
funcionário público britânico, em 1872. Este buscava compreender as razões da rápida oxidação que 
sofriam peças de metal expostas ao ar na cidade de Londres. Cf. Branco, 1997:55. 

Nas avaliações acerca da efetivação dos compromíssos firmados por chefes de estado na cderência 
denominada Eco92, prevalecem as acusações de descumprimento, especialmente pelos chamados países 
desenvolvidos. Cf. Folha de São Paulo, 12/11/2000: "A âncora verde do clima global" (Caderno 
"Mais!"). 



Aqui interessam-nos mais de perto os combustíveis já amplamente utilizados e 

mais particularmente seguir a rede que pode dar suporte à fiequente a h ç ã o  de que o 

álcool etííico (etanol) é um combustível "limpo", especialmente se comparado aos de 

origem fóssil3. 

3.2 Um ponto de entrada: combustíveis, motores a explosão e frota circulante4 

No final do Século XIX surgia - decerto no contexto de uma complexa rede, com 

inúmeras associações entre humanos e não-humanos - uma nova forma de produção de 

energia mecânica: os motores a explosão. Estes se vinculariam a muitas aplicações, 

substituindo progressivamente seus antecessores a vapor que, além de maiores e mais 

pesados, requeriam uma caldeira para a geração de vapor e uma fornah  para a queima 

do combustível5. Embora alguns automóveis ainda tenham sido movidos por máquinas 

a vapor, estas seriam substituídas pelos motores a explosão6, que se ligariam ainda a 

muitas outras aplicações, entre elas as aeronáuticas. 

O princípio de funcionamento de um motor a explosão assenta-se na capacidades 

de certas substâncias (os combustíveis) de, em misturas com o ar em proporções 

adequadas, sofrerem subitamente grandes aumentos de volume, mediante o fenômeno 

da explosão. Esta pode ser desencadeada basicamente de duas formas: ou por uma 

centelha produzida no interior da câmara de combustão, onde se encontra a mistura ar- 

combustível, submetida a grande pressão (motores do ciclo Otto, como a gasolina ou 

álcool); ou devido a própria capacidade de auto-detonação do combustível quando, em 

mistura com o ar, é submetido a expressivo aumento de pressão (motores do ciclo 

diesel). Por sua vez, os pistons, ou êmbolos, movimentados em decorrência da explosão, 

CE CASTRO SANTOS, 1993:193; Cf também Jornal Cana. Ano VíI, fl 70. Outubro de 1999. 
Entrevista com o ministro da Agricultura e do Abastecimento, Marcus Vinícius Pratini de Moraes. 
Segundo o ministro, o Governo Federal está disposto a ccestimular o uso do combustível limpo e de 
origem renovável". 

A sequência em que colocaremos em cena os muitos atores-redes decorre tãesomente de escolha nossa. 
Não pretendemos sugerir que alguns preparam terreno para outros. Antes, todos comporão uma complexa 
rede que Ules dará sentido a todos como cccombuslível", ccpoluente", "autoridade ambientai", etc. 

Aqui não temos mais que meros exemplos de elementosívínculos facilitadores do surgimento e 
estabilização desse artefato, que decerto se deu em um processo muito mais longo e complexo do que 
pode sugerir esta descrição, por demais simplificada. 

Ver BRANCO, Samuel Murgel, 1997: 49. 



comunicam esse movimento a um eixo que proporciona rotação a uma qualquer 

aplicação7. 

Além de motores, combustíveis, um importante elemento de nosso estudo é o 

automóvel. Este tem hoje um papel importante no transporte de passageiros, 

especialmente nas grandes cidades. Os mais entusiastas chegam a afTurnar que "o 

homem moderno tem seu corpo dividido em quatro partes: cabeça, tronco, membros e 

rodas", devido a "civilização do petróleo", que gera hábitos, e corta o planeta com 

estradas e vias expressas.8 Porém, quando está em pauta a questão das emissões 

veiculares, com freqüência se fala dos engarrafamentos, que, reduzindo a velocidade 

média de deslocamento dos veículos, e multiplicando o número de freadas e arrancadas, 

contribui com o aumento da emissão de "poluentes" 9. Decerto, para a formação dos 

engarrafamentos, contribui a grande quantidade de veículos que trafegam nas grandes 

cidades, principalmente em certas horas, as horas do rush. Temos, portanto um intenso 

movimento coletivo, que nos faz pensar no aparecimento de um outro ator-rede, qual 

seja o de umafrota de veículos. Segundo muitos relatos, essa frota cresce ano a ano, 

numa proporgão maior do que a dos dispositivos que visam facilitar a sua circulação, 

como túneis, viadutos, vias expressas, etclO. 

Poucos passos dados visando estudar/construir a rede que definirá o conceito de 

"combustível limpo", inúmeros atores e ligações já se aglutinaram. Para dar idéia da 

complexidade dessa rede, podemos amplificar alguns pontos seus, com o que, decerto, 

colocaremos em cena muitos mais atores e ligações. Tomando a citada frota de 

veículos, por exemplo, encontraremos, em torno, a indústria automobilística - que não 

raro aparece em relatos que tratam de emissões veiculares e de combustíveis "limpos", 

7 Estes elementos nos dão idkia de quão variáveis foram os atores e ligaçõe9 que se fizeram presentes na 
rede de que falamos no parágrafo anterior. 

Cf ROTSTEIN, 1985. Na pág. 8, gráfico que mostra a participação do petróleo na oferta global de 
energia. Cf também FSP, 28/02/1999: ccAspirina é eleita a 4= melhor invenção". Em pesquisa norte- 
americana de 1994 sobre artefatos considerados indispensáveis, surgidos nos últimos 100 anos, o 
automóvel fica em 3' lugar, atrás da televisão e do telefone. 

Como veremos na seqühcia, a definição de ccpoluente" (como outra qualquer) só ganha sentido no 
interior de uma rede sociotécnica. Feita esta ressalva, empregaremos o termo sem aspas. 
l0 As vendas totais de automóveis novos no País, nos anos de 1992 a 1998 foi, respectivamente, 671,9 
mil, 970,7 mil, 1,27 milhões, 1,61 milhões, 1,66 milhões, 1,7l milhões, e 1,76 milhões de unidades. 
Fonte: ÚNIcA. Sobre a questão, diz GOLD (1995): "... apesar dos programas de emissões veiculares 
serem cada vez mais restritos (...), o maior uso do veículo impede melhorias ambientais na mesma 
proporção". 



inclusive como fonte desses relatos. Encontraremos ainda os usuários dos automóveis; 

conceitos, como os de independência e praticidade ligados a essa modalidade de 

transporte; uma engenharia de tráfego urbano e suas teorias; trabalhadores e seus 

sindicatos; fornecedores de auto-peças, de pneus; Produto Interno Bmto, etc. 

3.3 A Laboriosa Constituição de Porta-vozes do Meio Ambiente. 

Temos já um razoável esboço da rede que poderá construir conceitos como 

qualidade do ar , gasespoluentes e, eventualmente, o de combz~stível limpo. Colocamos 

em cena os motores, combustíveis, usuários - que algumas vezes podem ir ao 

mecânico para "enriquecer" a mistura ar-combustível, visando obter maior potência11. 

Contudo, ficasse a rede como está, talvez pudéssemos fazer o seguinte exercíco 

de imaginação: se alguém, em futuro distante, viesse a ter interesse por notícias do 

decênio de 1970 sobre transporte, motores e combustíveis no Brasil, nada ou quase nada 

leria sobre "questões ambientais". Antes, estaria às voltas com caráter estratégico do 

petróleo, altos preços que comprometiam balanças de pagamento, viabilidade "técnica" 

e "econômica" da adoção de "alternativas", etc12. Concluiria o suposto investigador que 

os automóveis dos anos 1970 tão somente transportavam seus ocupantes ao seu destino 

abastecidos com produtos que estavam se tornando de difícil e onerosa obtenção, o que 

parecia motivar a busca por fontes energéticas alternativas. 

Ocorre que a estas máquinas - que em grande parte impulsionam o ir-e-vir, seja 

nas grandes ou pequenas cidades, seja nas rodovias ou rotas aéreas que cortam o globo 

terrestre; associadas ainda à geração de energia (centrais termelétricas), atividades de 

l1 A mistura arkombustível que queimará no cilindro do motor pode constituir-se segundo diferentes 
proporções, próximas da relaqão estequiométrica: proporção considerada ideal para a combinação e para 
as reações esperadas, com queima completa. Uma mistura rica (ou pobre) é aquela em que se adiciona 
uma fiação de combustível maior (ou menor) que a da relação estequimétrica. Esta é diferente para cada 
combustível: para o metanol, o etanol e a gasolina, respectivamente, as relação estequiométrica são 6,4, 
9,O e 14,7. (Cf. AIAA/SOPRAL, 1992:29) Uma mistura enriquecida leva a ganhos de potência mas, 
também, a maiores consumo e emissões. 
12 Em outubro de 1978, em um painel realizado na Escola Superior de Guerra, Programa doÁlcool e suas 
Implicações, o expositor, enfático defensor do álcool combustível, apresenta inúmeros argumentos em sua 
defesa, no entanto, tratando de forma ampla a questão energética, não toca nas chamadas questões 
ambientais, exceto na "reação contra as usinas atomoelétricas na Europa". Cf. ROTSTEIN, 1979. Uma 
publicação da Cofap, fabricante de kits de conversão de motores a gasolina para o uso de álcool, em plena 
fase das conversões, fazendo um balanço entre pontos ali considerados positivos e negativos do 
combustível, deixa igualmente de tocar nas questões ambientais. Cf. COFAP, 1980. 



bombeamento, etc. - é atribuída atualmente a parcela maior de emissão de poluentes 

atmosféricos. Esses mecanismos que, queimando principalmente derivados de petróleo, 

a b r a m - s e  ao longo do século XX como indispensáveis para muitas aplicações, são 

apontados como os vilões do meio-ambiente. 

Segundo fontes da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambienta1 

(CETESB), as emissões veiculares responderam, em 1998, na Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), por mais de 95% da emisão de monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, assim como dois terços dos óxidos de enxofie e 

aproximadamente um terço do material particulado lançado à atmosfera". Diz um 

relatório daquela Companhia: 

"As principais fontes de poluição do ar na RMSP são os veículos automotores, 

complementados pelos processos industriais, queima de resíduos, 

movimentação e estocagem de combustíveis, etc. (..) As emissões veiculares 

desempenham hoje um papel de destaque (...), uma vez que as emissões 

industriais, principalmente de dióxido de enxofre e material particulado, já se 

encontram em avançado estágio de c~ntrole"'~ 

O fator mais comumente associado à emissão de poluentes pelos veículos é a 

queima incompleta dos combustíveis nos cilindros dos motores, causada principalmente 

pela regulagem inadequada dos motores, voluntária - para obtenção de maior 

potência15 - ou não, elou pelo uso de combustíveis de má qualidade. 

Além da própria emissão, fatores climáticos e topográficos são considerados 

capazes de interferir na presença de compostos tidos como poluentes na atmosfera. Isto 

em função tanto da maior ou menor capacidade de dispersão de gases16, quanto da 

l3 Entrevista realizada com Renato Ricardo Antonio Linke (Gerente da Divisão de Engenharia e 
Certificação da CETESB). São Paulo, 1911 111999. 
l4 Cf CETESB, 1999: 1 1. 
l5 Luis Maia sugere a hipótese de que alguns empresários de transportes adotem essa prática, favorecidos 
por uma política que confere preços relativamente baixos para o óleo diesel. Programa O Ar Nosso de 
Cada Dia , da Série Cidade e Educação, Televisão Bandeirantes, exibido em 29/11/1999. (O citado 
debatedor é professor do Departamento de Meteorologia da UFRJ). 
16 Regiões planas e proximas do litoral (como partes das Zonas Sul e Oesle da cidade do Rio de Janeiro, 
por exemplo) possuem capacidade dispersiva muito maior que outras cercadas de morros dou distantes 
do litoral. Em termos climáticos, é conhecido o fenômeno da irnwsão térmica, mais freqüente no 
inverno, quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento 
do ar atmosférico. 



participagão mesma de fatores climáticos em reações fotoquímicas, que podem ter como 

resultado outros compostos reconhecidamente  nocivo^'^. 

Portanto, muitos relatos trazem à nossa rede novos atores e ligações: supostos 

adulteradores de combustíveis, queimas incompletas, fatores climáticos, montanhas que 

atrapalham a dispersão de gases, regulagens inadequadas, óxidos de carbono e de 

nitrogênio, hidrocarbonetos, companhias tecnológicas de saneamento ambiental, etc. 

Agora, com o surgimento desses novos atores, de manifestação não relatada com 

fiequência nos anos 1970, alguma coisa parece não estar indo tão bem com os 

automóveis. Porém isto não é tudo: surgirão ainda nesta rede, como veremos adiante, 

pessoas com doenças respiratórias, irritações na pele, nos olhos, pesquisas acadêmicas, 

- que estudarão a relação desses problemas com os automóveis, - chuva ácida, etc. 

Entretanto, o que ora desejamos destacar é o surgirnento de atores - pessoas, 

órgãos - que procuram falar em nome do ineio-ambiente, credenciar-se como seus 

porta-vozes; mais especificamente - em nosso estudo - como porta-vozes do ar das 

grandes cidades. 

Vejamos um desses atores, que tem se destacado na discussão ambienta1 na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), e tido forte presença na discussão de 

emissões veiculares: a já citada CETESB. A dimensão e as atividades desse órgão 

sugerem o longo e custoso processo de sua consolidação como importante porta-voz. Na 

RMSP e Cubatão, a CETESB possui rede automática de monitoramento do ar (desde 

1981); três redes manuais, duas para medição de teores de dióxido de enxofie/fumaça 

(desde 1973), e a terceira para medição de partículas totais em suspensão (desde 1983). 

Em diversas cidades do interior do Estado, possui redes manuais para medição de 

dióxido de enxofre e fumaça (desde 1986). 

A rede automática é composta por 24 estações &as de amostragem e 2 estações 

móveis, para necessidades eventuais e estudos complementares. Mede os seguintes 

parâmetros: partículas inaláveis, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, ozônio, 

monóxido de carbono, hidrocarbonetos, direção e velocidade do vento, umidade, 

l7 Ver adiante, após a apresentações dos porta-vozes credenciados do meio-ambiente. 



temperatura, pressão e radiação solar (global e ultravioleta). Já a rede manual compõe- 

se de 8 estações de arnostragein, que medem dióxido de enxofie e fumaça, e 11 estações 

que medem partículas totais em suspensão. No Centro da Cidade de São Paulo, há os 

chamados Relógios da Poluição, para informar à população a situação atmosférica 

naquela área. 

A Companhia fornece diariamente o Boletim de Qualidade do Ar, com 

informações acerca da RMSP e Cubatão, por meios de comunicação e via ~nternet. 

Publica, ainda, um detalhado relatório anual, onde apresenta uma consolidação de todos 

os dados de qualidade do ar obtidos através do Sistema de Avaliação de Qualidade. 

Notemos que para a CETESB se tornar um porta-voz "objetivo", ou seja, para 

que sejam legitimamente reconhecidos na sua fala os seus representados, grandes 

esforços são feitos. Parte importante desse esforço é a constituição/manutenção de um 

laboratório suficientemente equipado para garantir que as ligações com os 

representados resistam, para que elas não possam facilmente ser colocadas em questão. 

Todos os citados equipamentos e outros mais de análise e sistematização dos dados 

coletados, quadro de pessoal especializado, o recurso a padrões internacionais de 

qualidade do ar, materiais de consumo, peças de reposição, etc., não são outra coisa 

senão parte desse esforço1*. 

O mesmo valerá para qualquer outro pleiteante a porta-voz, especialmente se 

este pretender contradizer as afirmações de um primeiro já bem constituído, Neste caso, 

este contru-laboratório - de preferência com maior número de estações de coletas, 

mais poderosos espectômetros, computadores, etc.lg, - será decisivo para que o 

contestador, não sendo abandonado por seu representado, fale de fato em nome dele - 

o ar de São Paulo, - e nZo apenas (agora "subjetivamente") de si mesmo. 

E outro candidato a porta-voz do ar atmosférico é o Laboratório de Poluição 

Atmosférica Experimental (LPAE), do Departamento de Patologia da Universidade de 

l8 Ver LATOUR, 1987, Capítulo 2 &aboratários), esp. pp. 78 e seg.: '9 mcial p a c e k  que esses dois 
adjetivos ('objetivo', 'subjetivo') são relativos a testes de força em cenários específicos" 
19 <c O preço da contestação cresce dramaticamente, e o n h a o  de pessoas capazes de continuar decresce 
proporcionalmente. [...I O contestante não pode fazer menos que os autores. [...I É por isso que todo 
laboratório é um contra-laboratório." Idem:79. 



São Paulo. Alguns de seus membros falam de um laborioso processo de constituição1 

credenciamento : 

"O LPAE foi concebido em 1975. (...) A batalha pelos recursos necessários a 

investigação durou dois anos e a montagem do LPAE outros tantos, de forma 

que em dezembro de 1979 o LPAE entrou em operação e começou a 

pesquisar a toxicidade dos gases de escapamento dos carros a álcool e a 

gasolina"20 

O LPAE tem-se dedicado ao estudo das emissões veiculares e sua relação com a 

qualidade do ar na Cidade de São Paulo. Seus pesquisadores, de 1986 a 1991, fizeram o 

monitoramento de animais mantidos em vários pontos de São Paulo e de Cubatão, 

verificando que após permanência de seis meses naqueles locais, "todos apresentaram 

doenças respiratórias detectáveis". 

Vários outros candidatos aparecem com fiequência em jornais e revistas. 

Exemplos: pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) analisaram amostras de 

plantas coletadas em locais de intenso fluxo de veículos. Os resultados indicaram 

alterações ocorridas no DNA desses vegetais, em função da exposição a gases poluentes 

como o monóxido de carbono. Assim, os pesquisadores constroem I reforçam a idéia de 

que a inalação do ar naquelas condições trazem efeitos danosos também à saúde das 

pessoas21. Pesquisas epiderniológicas realizadas com crianças, idosos e pessoas 

alQgicas buscaram tambim relacionar condiqões de saúde com a qualidade do ar, 

observando que o número de admissões em prontos-socorros e hospitais nos dias em 

que o ar da região onde ocorreu a internação foi considerado inadequadoz2. 

Nesse processo de credenciamento, mais atores surgem: estações telemétricas 

furas e móveis, cobaias, amostra de plantas, Relógios da Poluição, laboratórios para 

análise, relatórios diários e anuais consolidados, etc. Também associam-se vultosos 

investimentos de várias ordens, feitos por longo tempo. Sensibilização de fontes 

financeiras, constituição e (re-)capacitação de quadros profissionais, folhas de 

pagamento, compra e manutenção de equipamentos, etc. Candidatos a porta-vozes que 

'O Cf BOW 1991, pág. 4. 
Cf Caqueira, 1999. 

22 Idem. 



se constroem uns aos outros e a si próprios, enquanto fortalecem gradualmente a noção 

de que a qualidade do ar das grandes cidades exige atenção e medidas corretivasz3. 

Porta-vozes que chegam a afirmar que a mensagem do ar é clara e eloqüente, exigindo 

mudanças de comportamento em relação as fontes móveis ou estacionikias de poluentes, 

especialmente as primeiras24. 

Temos, assim, relatos que se sobropõem, interferem uns com os outros; histórias 

sobre poluentes, sobre qualidade do ar... mas o que é "qualidade do ar"? Algo presente 

na "ordem das coisas"? Algo que se auto-dehe? M, quais são as substâncias 

poluentes? Quak os níveis considerados ótimos, aceitáveis ou inadimissíveis? E 

inadimissíveis sob que prisma?25~s respostas virão do acompanhamento do processo de 

construção de padrões de qualidade do ar - estreitamente ligado a discussão de 

emissões veiculares, e com importante papel no estabelecimento de novos 

comportamentos acerca da matéria. 

3.4 A Constnação de um Padrio de Qualidade do Ar 

Vejamos, inicialmente, como um dos importantes porta-vozes do meio ambiente 

define "poluente": 

"Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que pela sua 

concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo a saúde, 

inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, a fauna e a flora ou 

prejudicial a segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais 

da comunidade. (...) Poluentes primários são aqueles emitidos diretamente 

23 A Cidade de São Paulo se destaca pelo número de porta-vozes que vão se credenciando a falar pelo 
meio-ambiente. Afirmam especialistas na matéria que uma das diíicuidades no dentamento da poluição 
atmosférica das grandes cidades da América Latina é a falta de um diagnóstico preciso da situação, 
embora em muitos casos não reste dúvida de que a situação é crítica. Programa OAr Nosso de Cada Dia, 
da Série Cidade e Educação, Televisão Bandeirantes, exibido em 2911 111999. 
24 M m a  o fisico Renato Linke (CETESB) que as medidas que vêm sendo adotadas para restringir as 
emissões de poluentes não são mais que exigências das próprias condições ambientais. Outrossim, essas 
mesmas condições exigirão outras medidas ou o aperfeiçoamentolintensiíicação das já adotadas 
(entrevista realizada em São Paulo I CETFSB, em 1911 111999). Notemos que, tipicamente, não é diversa 
a postura de qualquer candidato a porta-voz. Seu credenciamento se dá na justa medida em que consegue 
comunicar, de forma verossímil o que seu representado tem a dizer. Ver LATOUR (1987), pp. 70 e seg. 
25 Além dos efeitos de subststncias tóxicas sobre a saúde humana, outras preocupações são manifestadas: a 
preservação de reservas florestais ou outros complexos vegetais situados próximos de grandes cidades; a 
preservação de patrimônios artísticos - pesquisadores atenienses atribuem à chamada chuva ácida um 
rápido processo de deterioração de importantes obras de arte da Acrópole e de colunas do Parthenon. 



pelas fontes de emissão. Secundários são aqueles formados na atmosfera 

através da reação química entre poluentes primários elou constituintes 

naturais na atm~sfera."~~ 

Notemos a construção em rede do conceito de qualidade do ar. Quem o enuncia 

é uma companhia governamental já adiantada em um contínuo e custoso processo de 

credenciamento como porta-voz do ar metropolitano27, de posse de um poderoso 

laboratório, etc. Sua credibilidade é função da robustez de suas ligações com outros 

atores, como equipamentos, fontes de financiamento, etc. Assim, novos objetos, a partir 

de suas performances, são progressivamente moldados, estabilizados, enquadrados, 

como resultado das disputas e alianças na rede da qual são efeito, da qual emergem. 

Temos objetos com nomes e 'sobrenomes': não só "poluentes", mas os 

"primários", os "secundários", os "constituintes naturais da atmosfera", etc. Pelo 

laboratório, e suas incontáveis ramificações, várias caixas-pretas vão se fechando, 

vários objetos que antes não existiam serão, - se tudo der certo, - naturalizados: é 

como se eles sempre tivessem existido; pertencerão "objetivamente" a natureza, 

isolados das condições que os definiram2'. Agora esses não-humanos serão mobilizados, 

engajados em possíveis controvérsias; serão cruciais para que os cientistas falem com 

autoridade tanto para seus colegas como para o governo que lhes subsidia, e t ~ ~ ~ .  Assim, 

o processo de construção é recíproco: o laboratório que constitui é também constituído 

por seus "objetos". A companhia, com um poder que advém de seus representados, pode 

melhor negociar; laboratórios melhores poderão surgir; e deles, mais caixas pretas serão 

fechadas, ciclicament e. 

Vejamos quais as principais substâncias apontadas como nocivas3', dependendo 

de sua concentração no ar atmosférico (com os efeitos apontados): 

*' CETESB, 1999. 
27 Entre tantos outros representados, como rios, mananciais, reservas florestais, etc. Não esqueçamos, 
entretanto, que é um sucesso sempre provisório. 
28 Ver LATOUR, 1987, pp. 86 e seg., Moldando Novos aliados. 
29 Ver LATOUR, 1999: 98, O Sistema Circulatório dos Fatos Científios. 
30 Cf. Branco, 1984; Branco, 89; Severo, 1998; Murgel, 1990. 



monóxido de carbono - CO: no sangue, liga-se fortemente a h e m ~ ~ l o b i n a ~ ~ ,  

substituindo o oxigênio e dificultando seu transporte. Causa, assim, desconforto 

fisico, náuseas, dor de cabeça, falhas na percepção visual, tontura e perda de 

concentração, alterações nas funções motoras e problemas cardiovasculares. É um 

gás incolor e inodoro e em casos extremos de exposição - especialmente em 

ambientes fechados - pode levar à morte. 

material particulado - MP: poeira, fumaça e todo tipo de material sólido e líquido 

que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. Causam 

irritação nos olhos e garganta, doenças respiratórias crônicas e reduzem a resistência 

a infecções. 

óxidos de nitrogênio - NOx: atuam em conjunto com os hidrocarbonetos na 

fonnação do smog32 fotoquímico. Podem se transformar, com participação da luz 

solar, em ácido nítrico, sendo este um dos formadores da c h m  ácida. São emitidos 

principalmente pelos carros e causam problemas respiratórios, especialmente em 

asmáticos e crianças. 

hidrocarbonetos - HC (gases orgânicos): podem ser liberados pela evaporação de 

combustíveis, como a gasolina33 e pela combustão de carvão, madeira, petróleo e 

seus derivados. Causam irritação nos olhos, na pele, no nariz e no aparelho 

respiratório superior. Na presença da luz solar, participam, juntamente com os NOx, 

da formação de oxidantes fotoquímicos, cujo principal componente é o "mau 

ozônio"34, que causa irritação na garganta, tosse e várias perturbações no sistema 

respiratório. 

dióxido de enxofre - S02: resulta da queima de combustíveis que contêm enxofre, 

como óleo diesel e óleos combustíveis industriais. Principal forrnador da chuva 

ácida, já que na atmosfera pode dar origem ao ácido sulfúrico. É irritante das 

mucosas dos olhos e do sistema respiratório superior. Pode provocar laringites e 

31 Pigmento existente na hemácia entre cujas funções estão as de fixação do oxigênio atmosférico e sua 
transferência às células. 
32 Mistura de fumaça e nevoeiro (do inglês: snzoke+fog). 
33 O £ísico Renato Linke relata a dificuldade que a CETESB tem, até o momento, em impor 
procedimentos aos postos de gasolina visando ao controle das emissões evaporativas nas operações de 
transporte e transferência de combustíveis, por se tratar de atividade comercial que não é alvo da 
legislação ambiental disponível, direcionada especificamente a atividades industriais (entrevista realizada 
na CETESB, São Paulo, em 1911 111999). 
34 Em oposição ao "bom ozônio", que se forma naturalmente na estratosfera e filtra as radiações solares 
ultra-violeta (Severo, 1998). Esta camada de ozônio tem sido tema fiequente de discussão, devido à tese 
cada vez mais amplamente aceita de que ela estaria sofiendo alterações devido especialmente ao emprego 
dos clorofluorcarbonetos (CFC), em aerossóis, solventes, refrigeradores e como agentes espumantes. 



faringites e, em altas concentrações, causar edema (acúmulo anormal de líquido) 

pulmonar. 

+ Aldeídos: destacam-se o forrnaldeído, o acetaldeído e o acrilaldeído, classificados 

pela toxicidade e reatividade fotoquímica. Causam irritação dos olhos, da epiderme 

e das mucosas do aparelho respiratório, que podem evoluir, dependendo da dose, 

para quadros agudos de afecção pulmonar, eventualmente culminando em morte. 

Além da ação tóxica, os aldeídos participam de reações fotoquímicas na atmosfera, 

das quais resultam várias substâncias irritantes e fitotóxicas, e possuem reconhecida 

capacidade ~arc ino~ênica~~.  

Novos atores e novas ligações: células de C 0  "corrompendo" hemoglobinas, 

gases que reagem com a luz solar produzindo ácidos, crianças asmáticas, combustíveis 

que evaporam, leis que dificultam a fiscalização de postos, automóveis fumarentos 

percorrendo resignadamente vias congestionadas na hora do rush. Todos os atores 

reunidos até aqui, com seus complexos vínculos, começam a construir, a dar sentido, a 

produzir como efeito a seguinte questão: como reduzir os poluentes reconhecidos, como 

mantê-los em níveis desejáveis, ou pelo menos toleráveis? E quais são esses níveis? 

Novamente cabe um papel destacado aos porta-vozes credenciados, que além de 

tirarem sua credibilidade de seus avançados equipamentos e de sua tradição como 

entidades engajadas em pesquisas "técnicas", "científicas", amparam-se ainda em leis, 

resoluções governamentais, protocolos e padrões internacionais, etc. Hoje, o 

monitoramento da qualidade do ar nas grandes cidades brasileiras tem como referência 

os índices estabelecidos na Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) de no 03 (26/08/90), estabelecidos com base no PSI - Pollutant Standarts 

lndex, padrão adotado nos Estados Unidos e Canadá. 

Os parâmetros regulamentados pela citada resolução são os seguintes: partículas 

totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça, dióxido de enxofie, dióxido de 

nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio. Os padrões primários e  secundário^^^ 
aplicáveis ao território nacional são: 

35 Ver. Branco, 89, para um modelo simplificado do complexo sistema de reações fotoquímicas que 
envolvem os aldeídos. 
36 Adiante faremos a difaença entre um e outro. 
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vínculos - decerto seriam diferentes, provocando algum tipo de deslocamento no 

sentido que eles assumem em sua rede original40. E de fato, os deslocamentos não ficam 

só nas reflexões teóricas. Já um grupo de poluentes, os mais admitidos, são escolhidos 

como indicadores da qualidade do ar, sob influência de questões de "ordem prática", 

limitação de recursos, etc., negociações necessárias como estratégia para a implantação 

dos citados padrões internacionais. 

Outrossim, ao tratarmos de padrões internacionais, teremos, na verdade, não 

índices fechados, mas tensões e disputas. Façamos, a título de exemplo, urna 

comparação entre valores máximos recomendados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para determinadas substâncias, e os adotados pelo Brasil e pelos Estados 

Unidos: 

TABELA 3.2 -Padrões brasileiros versus padrões intena~ionais.~' 

(1) 8 horas. 
(2) Média Aritmética Anual. 

Cabe fazer, inicialmente, a distinção entre padrõesprimários e secundários. 

"São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de poluentes que, 

ultrapassadas poderão afetar a saúde da população E...], constituindo-se em 

metas de curto e médio prazo. São padrões secundários de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano a 

fauna e a flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser 

entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo- 

se em meta de longo prazo."42 

40 Cf. LAW, 1995. 
41 Levemos em conta, na comparação, que sempre que o tempo de amostragem for maior, os limites 
máximos tendem a ser mais rigorosos. 
42 Ver h~://m.cetesb.sp.gov.br; CIETESB, 2000:32. 



Temos, então, dois padrões, sendo o secundário bem mair, rigoroso que o 

primhrio e com alguns valores próximos ou até mais exigentes que os preconizados pela 

OMS. O primário, mais tolerante, para curto e médio prazos; o secundário, para futura 

aplicação a áreas de preservação (parques nacionais, áreas de proteção ambiental, etc.). 

Não se aplicam, "pelo menos a curto prazo, a áreas de desenvo~vimento".~~ Entretanto, 

importantes atores precisam ainda entrar em cena e vínculos precisam ser construídos 

para que os promissores índices secundários sejam implementados: 

"Como prevê a própria Resolução COMAMA no 03/90, a aplicação diferenciada 

de padrões primários e secundários requer que o território nacional seja 

dividido em classes I, II e III conforme o uso pretendido. A mesma resolução 

prevê ainda que enquanto não for estabelecida a classificação das áreas os 

padrões aplicáveis serão os primários".44 

Pelos relatos da CETESB, os índices foram "baseados em estudos científicos" e 

"fixados em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada"45. 

Perguntemos agora: a aplicação generalizada dos índices primários será capaz 

efetivamente de garantir a citada "margem de segurança adequada", especialmente nas 

"áreas de desenvolvimento"? Qual o emaranhado de relações que poderá possibilitar a 

implementação - a longo prazo que seja - dos padrões secundários, haja vista que os 

próprios primários são com fkeqüência, ultrapassados?46 E ainda: em que medida os 

"poluentes", - precisamente o que acreditamos poder controlar, - não têm exercido 

um importante papel nas escolha dos (seus próprios) limites máximos toleráveis, já que 

índices mais rigorosos seriam de cumprimento ainda mais d i n ~ i l ? ~ ~  

3.5 Entra em Cena o "Combustíve1 Verde" 

Após reunirmos muitos outros atores, vejamos (re-)entrar em cena o álcool 

43 Idem (destaque nosso). 
41 Ib.: 32. 
45 Ib. 
46 Com fiequências e em graus variáveis, os seguintes indicadores (com os tempos de amostragem 
correspondentes) ultrapassam os limites primários: fumaça (diário), partículas inaláveis (diário e anual), 
dióxido de nitrogênio (1 b), partículas totais em suspensão (diário e anual), monóxido de carbono (8 h.) e 
ozônio (1 h.). Os três ú1timos chegam a ultrapassar os níveis de atenção, especialmente ozônio. 
47 Para dar idéia da complexidade dessas redes, basta citar que entre aqueles que eventualmente se 
alarmiam ao ver os limites secundários ultrapassados em larga conta, e não demorariam a demandar 



combustível, que muitos querem fazer encenar o papel de "combustível limpo" (ou 

"verde", OU, ainda, '6e~~lógiç~' ').  Esse papel é sugerido em ambas as utilizações do 

áIcool combustível: como álcool anidro, em adição à gasolina (mistura muitas vezes 

referida como gasooE), e como álcool hidratado, carburante dos carros a álcool. 

No primeiro caso, é bastante citado o pioneirismo brasileiro na eliminação - 

com a adição de álcool anidro - de compostos de chumbo da gasolina, que cumpriam 

o papel de aumentar a sua octanagem. Um dos resultados da adição do anidro seria o de 

elevar a octanagem da mistura, dispensando o chamado chumbo tetraetila, reconhecido 

amplamente como substância cancerígena4! A eliminação desses compostos da gasolina 

é citada também como condição fundamental para o emprego de catalisadores." Muitos 

estudos citam ainda o papel do anidro na diminuição da emissão de muitos poluentes 

pelos motores a gasolina. Diz a CETESB: 

"O Brasil, pelo fato de ter adicionado 22% de álcool a gasolina, passou a 

produzir um dos melhores combustíveis do mundo sob s ponto de vista 

ambienta1 e nos colocou como pioneiros na utilização em larga escala na 

adição de compostos oxigenados a gasolina".50 

É interessante notar que, com a adição de anidro à gasolina, surge um terceiro 

combustível, o gasool, um novo ator-rede que é colocado em cena. Poderíamos dizer 

então que desde a segunda metade da década de 1970, os carros a gasolina vão sendo 

gradual e progressivamente substituídos por carros a gasool (hoje com 

aproximadamente 25% de anidr~)~'. 

No caso do carro movido a álcool hidratado, numerosos estudos procuram 

comparar o seu comportamento em termos de emissões com o movido a gasool. Alguns 

estudos, fazendo a comparação direta entre modelos, apontam vantagem do álcool, tanto 

providências do "poder públicoy', podem encontrar-se muitos dos próptios emissores: proprietários de 
automóveis, "d~pendentes'~ destes para se locomover. 

Cf. PHWO, 1994; CASTRO SANTOS, 1993. 
49 Entrevista com Manoel Paulo de Toledo (Gerente do Departamento de Tecnologia de Emissões de 
Veículos da CETESB). São Paulo? novembro de 1999. 
50 CETESB, 1999. 
51 São fiequentes as situações em que os principais jornais impressos e televisivos noticiam possíveis 
intenções por parte do governo de se <alterar esse percentual>, como f m a  sustentada por agentes 
governamentais para <evitar @ta de álcool no mercado dou evitar altas nos preços do produtb. (ver 
qualquer jornal de grande circulação de 1311 112002) 



maior quanto menor seja o teor de anidro na mistura gasoo15! Outros estabelecem 

hipóteses da fiota nacional de automóveis ser composta somente de veículos a álcool, 

apontando significativos ganhos ambientai~~~. 

Vejamos um relato que envolve um conhecido instituto, um importante 

programa governamental brasileiro voltado para o controle das emissões veiculares, e 

vários outros atores, em um momento de "crise de abastecimento de álcool"54: 

"A emissão diária de partículas de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos 

(gases tóxicos) deve aumentar cerca de 700 toneladas no Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e Porto Alegre, caso o presidente José Sarney aprove a adição de 

5% de gasolina ao álcool e a redução do teor de álcool na gasolina de 18 para 

I 2%."55 

Os dados provinham do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), que se opunha às medidas citadas, sugeridas pela 

"comissão técnica" do governo para eufkentar as dificuldades então vivenciadas no 

abastecimento de álcool. Por sua vez, o coordenador do Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), considerava que as medidas 

preconizadas pelo Governo Sarney trariam ganho "desprezível diante do prejuízo ao 

meio ambiente e a qualidade de vida nos grandes  centro^".^" 

O relato da Gazeta Mercantil trata de uma tensão, ou, mais especiticamente, de 

cruzamentos ou interferências entre traduções. De um lado, membros de uma "comissão 

técnica" do governo postulam: para o <enfientamento do problema de abastecimento 

de álcool combustível>, adotaremos a <adição de 5% de gasolina no álcool hidratado e 

a redução do teor de álcool anidro da gasolina>57. De outro, membros do IBAMA e 

52 NAVARRO Jr.; BRANCO, 1989; BRANCO, SZWARC e CARVALHO, 1992. 
53 MURGEL, 1990, pág. 49. 
54 Previa-se para 1990 um déficit de mais de 1 bilhão de litros de álcool, o que comprometeria o 
abastecimento de 4 milhões de automóveis. Cf. Correio Brasiliense, 26/08/89: "Cartolas e coelhos na 
solução para o álcool". Ver também MELLO & FREITAS, 1998, pág. 403: T m  fevereiro de 1989 
descobriu-se que o que se supunha ser um suprimento para 30 dias, o era, na realidade, para 9 dias. Pelo 
final de 1989, a escassez de etanol (...) tornou-se uma criseyy. 
55 Gazeta mercantil, 26/08/1989: ''Mais 700 toneladas de monóxido de carbono na atmosfera". 
56 Idem. 
57 É interessante notar que esta tradução se assemelha (porém com sentido inverso) a outra, postulada nos 
primeiros momentos de formulação do Proálcool, quando se defendia o aumento da adição de álcool à 



participantes do PROCONVE se opõem à medida anunciada, postulando: para 

<evitarmos a degradação das condições atmosféricas nos grandes centros>, iremos 

<manter - quiçá expandir58 - a proporção de álcool anidro na gasolina e esta não será 

adicionada ao álcool>. 

Vejamos ainda o que diz uma publicação da AMA, - Associação das Indústrias 

de Açúcar e de Álcool do Estado de São Paulo, - assinada pelo professor da 

Universidade de São Paulo, Gyorgy Miklós Bohm, do já citado LPAE: 

"Paulistano, o ar que você respira é um dos piores de todas as cidades que há 

no mundo. Que é ruim, todos que por aqui moram ou passam sentem; que 

ocupa um lugar tão privilegiado entre as poluições da terra, é consenso dos 

especialistas.Conscientize-se e entre na 

E em outro ponto.. . 

"...é evidente que a queima de óleo diesel e de gasolina polui mais do que a do 

álcool. A única objeção sempre levantada é dos aldeídos. (...) ... será que 

esses oxidantes fotoquímicos produzidos pela queima do etanol hidratado 

seriam mais tóxicos do que todos os poluentes a mais, apresentados pelos 

combustíveis fósseis: CO, SOn, HCs, MP e Pb? Parece uma hipótese muito 

duvidosa e frágil para perturbar a única política energética de grande 

envergadura que procura poupar o limitado e insubstituível petróleo e substitui- 

lo [sic] por energia proveniente da biomassa renováve~."~~ 

Ligações importantes estão sendo construídas aqui para colocar em cena o 

"combustível limpo". Vários atores, em relatos que tratam de combustíveis versus 

ecologia, apoiando-se em estudos de reconhecidos institutos (os porta-vozes do meio 

ambiente), procuram estabelecer robustas ligações entre álcool e todos os que se 

interessam pela boa qualidade do ar. Também os equipamentos de coleta de parâmetros 

atmosféricos e os padrões de qualidade do ar virão se ligar favoravelmente ao álcool - 

ou assim pretendem pesquisadores, representantes da agroindústria canavieira, etc. - 

gasolina. Ver 1.3, A gênese do Proálcool (um Pequeno Esbogo) e Capítulo 4,0Álcool no Centro Técnico 
Aeroespacial. Como nos perguntamos em 1.4, ligações favoráveis ao PNA estariam se edi-aquecendo? 
58 NO Estado de São Paulo o percentual de álcool na gasolina era de 22%. 
59 Cf. BoHM, 1991, pág. 1. 
60 Idem, pp. 27-28. 



já que ajudam a fazer - e mensurar com precisão - a comparação das emissões desse 

combustível com as da gasolina, favoravelmente ao primeiro. Ligações feitas como um 

veemente chamado ao exercício da cidadania: cumpre a cada morador lutar pela 

qualidade do ar paulistano. 

Talvez caiba perguntar o seguinte: na rede que se constrói, não estaria o álcool, à 

primeira vista, disputando lugar com a gasolina, exatamente um de seus importantes 

aliados? Pois justamente os maiores índices de emissões a ela atribuídos ajudam a entrar 

em cena a tradução que preconiza: para termos <boa qualidade do ar nas metrópoles 

brasileiras> iremos <substituir os combustíveis fósseis pelo Uma dupla 

tradução, pois a <poupança do "insubstituível" petróleo> tambkm seria obtida pelo 

<emprego do álcool>. 

De um lado, busca-se o fortalecimento de ligações: do usuário com o 

combustível "renovável"; do cidadão paulistano com a "política energética"; do álcool 

com a tese do esgotamento do petróleo. De outro, há um possível efiaquecimento 

dessas ligações: na discussão ambiental, uma inconveniência comumente atribuída ao 

álcool é a maior emissão de aldeídos". No entanto, diz o relato da AIAAJLPAE: 

"...trata-se de um fenômeno físico-químico complexo que merece muita pesquisa, mas, 

por enquanto, não há nenhum dado conclusivo de que a ameaça para a saúde, dos 

oxidantes fotoquímicos produzidos pelos carros a álcool seja maior do que aquela 

provocada pelos automóveis a gasolina". O(s) autor(es) emprega(m) um recurso 

fiequente na literatura tecnocientifica, o da aplicação de rnoda~idades~~, que podem 

mover determinado postulado ao longo de seu gradiente de estabilização64. No relato, a 

objeção associada ao álcool, pela maior emissão de aldeídos, é remetida ao laboratório, 

Retomaremos a essa pergunta. 
62 Ver, por exemplo, BRANCO, 1985; GOLD, 1995; MURGEL, 1990. Diz este íiltimo: "A adição de 
álcool à gasolina aumenta a emissão de aldeídos. No caso de veículos a álcool, a sua emissão é cerca de 
três vezes superior à dos veícdos a gasool". 
63 As modalidades modüicam e q W c a m  uma declaração, cumprindo um papel cmcial na sua 
transformação em '%to" (as positivas) ou em "ficção" (as negativas). As primeiras tomam a declaração 
sem problematizá-1% em muitos casos conférindo-lhe solidez para apoiar outra conclusão a que se 
pretenda chegar. Na medida em que uma declaração se aproxima da condição de "fato", vão 
desaparecendo todas as refaências às suas condições de produção; ela parece pairar acima de qualquer 
contexto. Contrariamente, as modalidades negativas aproximam a declaração das condições de produção, 
fazem referência a um contexto onde se constrói sua validade. Cf; LATOUR (1987), Capítulo 2, 
Literatura, esp. págs. 22 e seg. 
64 Ver Capítulo 2, Instrznnentos Metodológicos, especialmente 2.2.3. Para uma discussão mais detalhada 
ver LATOUR, 1992 (Post Scriptum). 



por merecer "muita pesquisa", por não oferecer "nenhum dado conclusivo" que lhe dê 

credibilidade. 

Outro relato afirma, acerca do "ponto fiaco" do álcool, que: 

"...o aprimoramento na tecnologia de catalisadores, na tecnologia de injeção 

de combustível e no gerenciamento eletrônico possibilita uma redução 

substancial das emissões de aldeídos dos motores a álcool. Um outro ponto 

relevante é que aldeídos emitidos pelos motores a álcool se caracterizam pela 

concentração de cerca de 85% de acetaldeído, que, comparado ao 

formaldeído e a outros aldeídos superiores emitidos por motores alimentados 

por combustíveis fósseis, apresenta menores toxicidade e reatividade 

fotoquímica" '' 

Temos, então, os que fazem restrições ao etanol, alegando maiores emissões de 

aldeídos a ele associadas, e os que vêem essas emissões como algo menor, em face da 

menor emissão de outros componentes, ou recorrendo até a uma análise qualificada dos 

tipos de aldeídos. Quais apresentariam maior risco? Que efeitos este debate terá nos 

vínculos entre os que querem uma melhor (ou menos ruim) qualidade do ar e este ou 

aquele combustível? Uma coisa é certa: essa discussão terá que passar por laboratórios. 

Somente com numerosos instrumentos, verbas, pesquisadores, etc. um lado e outro 

poderá convencer alguém. Sem laboratórios (todos contra-laboratórios), suas afirmações 

cairão no campo da ficção. Mas vejamos entrarem em cena novos atores que podem 

provocar mudanças nesses vínculos sendo co1istruídos. 

3.6 O PROCONVE: Emissões Veiculares sob Controle? 

Vejamos um relato sobre a gênese do PROCONVE - Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores: 

"Constatada a gravidade da poluição gerada pelos veículos, a CETESB, 

durante a década de 80, desenvolveu as bases técnicas que culminaram com 

a Resolução no 18/86 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

que estabeleceu o PROCONVE. 

65 Ver SZWARC, 1995, pp. 102-103. 



(-. .> 

O PROCONVE foi baseado na experiência internacional dos países 

desenvolvidos e exige que os veículos e motores novos atendam a limites 

máximos de emissão, em ensaios padronizados e com combustíveis de 

referência. O programa impõe ainda a certificação de protótipos e de veículos 

da produção, a autorização especial do órgão ambienta1 federal para uso de 

combustíveis alternativos, o recolhimento e reparo dos veículos ou motores 

encontrados em desconformidade com a produção ou o projeto e proíbe a 

comerciaiizaçáo dos modelos de veículos não homologados segundo seus 

~r i tér ios".~~ 

Quem fala é a já citada CETESB, importante porta-voz do meio ambiente. A 

rede heterogênea que até agora vimos acompanhando/construindo logrou estabilizar a 

noção da gravidade da situação do ar nas grandes cidades e a necessidade de ações que a 

enfi-entem. Busca-se a experiência dos "países desenvolvidos", são estabelecidas etapas, 

com metas progressivas de redução das emissões veiculares, de acordo com os limites 

máximos citados. De acordo com a citada legislação, as etapas, com seus limites 

máximos de emissão são67: 

TABELA 3.3 - Limites máximos de emissão para veículos leves novos"). 

92 - 966 24 2.1 2 0.15 - 6 nula 3 

Mar194 12 1.2 1.4 0.15 0.05 6 nula 2.5 

(1) Medição de acordo com a Norma NBR6601 (FTP US-75). 
(2) Apenas para veículos a Otto. Aldeídos totais detectados pelo método DNPE 
(3) Apenas para veículos a Diesel. 
(4) Apenas para veículos a gasool(78% gasolina + 22% etanol) ou álcool. 
(5) Expresso como propano quando o combustível for gasool ou corrigido como etanol para veículos a 
álcool. 
(6) Apenas para veículos leves não derivados de automóveis. 

O Programa não só pressupõe uma complexa rede que lhe dê sentido e da qual é 

efeito, como também poderá vir a ser um importante elemento de fortalecimento das 

66 PROCONVE, 1999, pág. 45. A citada Resolução no 18/86 foi posteriormente complementado por 
outras resoluções CONAMA e pela Lei Federal no 8723 de outI93. 
67 Fonte: CETESB, 1999. 



ligações dessa rede e de aglutinação de novos elementos. Vejamos alguns exemplos 

disso : 

Cabe ao IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis) a operacionalização do Programa em todo o território nacional e a 

CETESB o gerenciamento técnico. Para estes órgãos, novas atribuições podem se 

converter em novos recursos, na forma de ampliação de quadros de pessoal, aquisição 

de novos equipamentos, etc. De fato, a CETESB cabe a condução e aprovação do 

processo de c e r t i ~ i c a ~ ã o ~ ~  de modelos de veículos nacionais ou importados, condição 

para a obtenção, junto ao IBAMA, da LCMV - Licença para Uso da Conliguração de 

Veículos ou Motor: somente com a licença esses modelos podem ser comercializados 

no País. Para tal, construiu-se na CETESB um laboratório, onde unidades daqueles 

modelos podem ser submetidas a ensaios, onde as emissões são quantificadas e 

comparadas aos limites máximos previstosltolerados pela legislação em vigor. 

A montagem de tais laboratórios apóia-se em uma certa metodologia, que 

estabelece métodos e processos de ce r t i f i~a~ão~~ .  Para veículos leves, a metodologia 

americana é a empregada. Esta se caracteriza pelo "alto grau de fidelidade às condições 

normais de utiiização de veículos"70: permite a simulação dos mais variados eventos que 

ocorrem em um percurso típico de 25 km. no trânsito das grandes cidades. Simula desde 

situações de deslocamento em maiores velocidades, até as retenções nos 

congestionamentos, incluindo até pequenas paradas (uma típica parada de dois minutos 

no jornaleiro, por exemplo). Isto porque todas essas variações de condições a que está 

sujeito o funcionamento de um motor, - seja em termos da relação rotação versus 

velocidade, aclivesldeclives, variações de peso da carga do automóvel, partida a quente, 

a fiio, etc., - interfeririam no nível das emissões dos compostos considerados 

poluentes. 

68 Processo pelo qual certo modelo é julgado quanto à sua adequação à legislação ambiental. O fàbricante 
apresenta a descrição detalhada do projeto (a concepção tecnológica do motor e outros parâmetros de 
engenharia) especialmente nos aspectos relacionados à emissão, além de resultados de ensaios realizados 
em unidades daquele modelo. 
69 Duas metodologias predominam hoje no mercado internacional de automóveis: a americana e a 
européia. A japonesa, antes adotada por vários países, já só é empregada no próprio Japão. (Entrevista 
com Renato Linke, CETESB, São Paulo, novembro de 1999). 
70 Entrevista com Renato Linke, CETESB, novembro/l999. 



O ensaio funciona da seguinte maneira: o veículo tem suas rodas de tração 

presas a um dinamômetro que visa simular o esforço de resistência do solo nas citadas 

condições. Um visor dá orientações, em termos de maior ou menor aceleração, 

mudanças de marcha etc., para um operador que se encontra na direção do veículo. 

Equipamentos recebem os gases de escape, que são analisados através de vários 

instrumentos eletrônicos. 

Já para veículos pesados, foi adotada a metodologia européia, após consideração 

conjunta do custo da montagem do laboratório e do "grau de eficácia atribuído pela 

comunidade técnica da área de emissões a cada uma das me t~do lo~ ias"~~  

Constam ainda da legislação que trata do PROCONVE outras medidas 

consideradas redutoras da emissão de poluentes por veículos automotores: 

licenciamento e avaliação dos níveis de emissão dos veículos; criação, nas grandes 

cidades, de medidas para redução da circulação de veículos, reorientação do tráfego e 

revisão do sistema de transportes, com incentivo ao uso do transporte coletivo; previsão 

de incentivo, especialmente nas regiões metropolitanas, ao uso de combustíveis 

classlticados pelo IBAMA como de baixo potencial poluidor; fixação, para todo o 

território nacional, em 22% do percentual obrigatório de adição de álcool anidro à 

gasolina, com variação máxima de 1 % para mais ou para menos. 

A tabela 3.3 reúne dados da CETESB que visam avaliar os resultados obtidos 

nos diversos estágios estipulados pelo PROCONVE. Esses dados indicam ter havido 

uma redução média em torno de 90% na emissão de poluentes dos veículos leves novos 

de 1998, com relação ao início do programa. 

71 Idem. Segundo o entrevistado, considera-se que para veículos pesados - submetidos a maior parte do 
tempo a condições que demandam dos motores torque e potência próximos do máximo - pode ser 
atribuída à metodologia européia uma eficiência em torno de 85%, porém com redução pela metade de 
custos de montagem de um laboratório, se comparada à americana. 



TABELA 3.4 - @atores médios de emissão de veículos leves novos('). 

80 - 83 Gasool 33 3 1 ,4 0,05 nd g*F&&s;g&~@>@&@&~~~g~g~gg~~@;@~;&~~;~g&gg~@~gg$~~~~gg@g&;&~ggpg&g wF2k!p'=5 --*yK:=3* -. - -. 
-~C;C;.~>~C;.~&~,.~ 

84 - 85 Gasool 28 0,05 23 

88 Gasool 18.5 1.7 1.8 0.04 23 

89 Gasool 15,2 (-46%) 1,6 (-33%) 1,6 (0%) 0,040 (-20%) 23,O (0%) 
2T,*v&kw*~a~+w~~>*-*=T*: - .FF&* - +yz=sp&&= -:- -.-**:> - *~-,v, +%** -, -e->. -..e-.- 
%@ &&3&3t$gE&g&s$~g&&;*&gg*g&~g@~\g~gg&$@gg@~&&~~&~y~g$@@;-~@@gg~@$$g~g~&gj - -&=~* 

90 Gasool 13,3 (-53%) 1,4 (-42%) 1,4 (-13%) 0,040 (-20%) 2,7 (-88%) 
- - -  , : qsxwata~&:e&~~&&~@-@&~g~2~@~&A>~~F$~~~q~~333~~~~ --yi--s+ . -a 

-z9-ra;iy1s- ~-5z~=~+zc4@5~+33-~ .~-~q. .%: .~ - 7 1 i : ~  &p&*@:: -q"3-s--Js55 < 
.>y,&- ,..qk *,=,- & ,xxss5- *z-* ~ ~ - . 7 ~ ~ & s * ~ ~ ~ w & ~ ~  S.,.. +i.? -'*+*%&A- -&g ' &&.,% &&&**@&&2%kA &?e.:: *?&% 

91 Gasool 11.5 (-59%) I ,3 (-46%) 1.3 (-1 9%) 0,040 (-20%) 2,7 (-88%) 

92 Gasool 6,2 (-78%) 0,6 (-75%) 0,6 (-63%) 0,0013 (-74%) 2,O (-91%) 

93 Gaçooi 6.3 (-77%) 0.6 (-75%) 0.8 (-50%) 0,022 (-56%) 1,7 (-93%) 

94 Gasool 6,O (-79%) 0,6 (-75%) 0,7 (-56%) 0,036 (-28%) 1,6 (-93%) 

95 Gasool 4,7 (-83%) 0.6 (-75%) 0,6 (-62%) 0,025 (-50%) 1'6 (-93%) g~.g~gT%~z~~.~Jg$~~&@g~g$gg@~&qp*~@:@:~~f@~~sy&ifqg2;~ P J, $$gp$~~F%wp%.~s-- &gg@&&p$z$&***;~@g~~~gpg%g~~$$ t5S>%W gF%F--s=. . >..-- --e-+ --<- --%a 

**s%3&&g2;&k&ax*&;K&ag$3.*&* 3-~2&~&~~.~*~<:,2%*~~&~&~ ~ ~ ~ 4 ~ * 9 &  ~i&bz&id*;&**a*zd." ~ ~ ~ 3 & ~ ~ m > - ~ 4 * . ~ - >  s.&&7~&2 
96 Gasool 3,8 (-86%) 0,4 (-83%) 0.5 (-69%) 0.019 (-62%) 1.2 (-95%) 

97 Gasool 1,2 (-96%) 0,2 (-92%) 0,3 (-81%) 0,007 (-86%) 1,O (-96%) 
:> @ wkT.*ew; y, -~ gf$FT.~<z; ?: - %.g.?;@g g*+ ~ %*L7. - 3-.-- -xa- -2=. -s- -e ;>-$T%: ma-%?-,- -?s~%-"- 

.qr.Tk~-,bL ;; &-Fg@tz&: A ~ & ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ $ @ h ~ F 2 ~ G + g & s @ ~ & & ~ & ~ ~ & ~ ~ @ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ $ $ ~ @  
$c*:-:+5~&3%*s?&gk*ET% gg&$&~. *".&:$$&& 7 L . ~ ~ , B s & * ~ ~ + ~ ~ e " & ; ~ . ; ~ ~ * t ~ ~ ~ r $ s ~  ..,,e >z~.<2%<~~$+~~+~%~L2~&&?*:&>s%:* 

98 Gasool 0.79 (-97%) 0.14 (-94%) 0.23 (-86%) 0,004 (-92%) 0.81 (-96%) 

(1) médias ponderadas de cada ano-modelo pelo volume de produção. 
(nd) não disponível 
(%) refere-se à variação verificada em relação aos veículos 1985, antes da atuação do 

PROCONVE. 
(Gasool) 78% gasolina + 22% álcool 
RCHO formaldeído + acetaldeído 

Que significado poderão ter esses dados para os vínculos que nos interessam, ou 

seja, aqueles do álcool com todos os desejosos de melhorias para o ar das metrópoles? 

Um olhar cuidadoso nos trará novos atores elou novas ligações: 1) Um acompantiamen- 

to ano a ano das emissões dos veículos a gasool e a álcool indica uma melhoria 

substancial da condição do gasool na comparação entre os dois, ao longo da vigência do 

PROCONVE. No último ano apresentado na tabela, os níveis de emissão associados aos 

dois combustíveis encontram-se bastante próximos e bastante reduzidos se comparados 

aos dados do início da década de 1980. Notamos ainda que o álcool "perde" 

ligeiramente em 4 dos 5 indicadores medidos. 2) O PROCONVE vem priorizando o 

segmento de veículos leves pela "grande quantidade destes veículos e sua intensa 



utilização"72. No entanto, ressaltemos que o programa se aplica, até o momento, 

somente a veículos novos, e a média de idade da frota nacional situa-se em tomo de 10 

anos; 3) Um segmento não atingido pela legislação do PROCONVE, e que tem crescido 

bastante nos últimos anos é o de motocicletas, devido a grande intens&ação de seu uso 

em atividades comerciais e prestadoras de serviços. Segundo fonte da CETESB, uma 

única motocicleta é capaz de emitir uma quantidade de poluentes correspondente à de, 

no mínimo, 10 automóveis novos73. 3) Com a redução da emissão das substâncias 

consagrados internacionalmente como indicadores da poluição do ar, aumenta a 

emissão de dióxido de carbono, o C02 (ver próxima seção). 4) Há reclamações 

veementes quanto a não homogeneidade dos combustíveis disponíveis no mercado. O 

PROCONVE prescreve o uso de gasool com 22%, de anidro, mais ou menos 1%, e os 

testes da CETESB são feitos segundo essa prescrição. No entanto há quem diga que 

"com a variedade de combustíveis no mercado, o controle das emissões fica totalmente 

prejudicado".74 5) Considerando os níveis de emissão verificados em veículos a álcool e 

a gasool, a CETESB não vem mais realizando estudos específicos de emissões visando 

comparar o comportamento dos dois combustíveis. 

3.7 Ajuste aos Padrões de Qualidade do Ar: Novos Atores e Novas Tensões 

Muitos relatos atribuem importante papel nas reduções de emissões pelos 

veículos novos às tecnologias de injegão eletronica e de conversores catalíticos, ou 

catalisadoses. Vejamos como eles se inserem na rede que ora 

apresentamos/construímos. 

Os catalisadores são como filtros que possuem em seu interior blocos de 

material cerâmico providos de incontáveis passagens minúsculas, revestidas com 

substâncias ativas ~ataliticamente~~, que reagem com os gases de escape e neles 

72 CETESB, 1999, pág. 45. 
" Medidas de controle de emissões oriundas de motocicletas estão em estudo, "em fase de ajustes de 
prazos de cumprimento", sob o nome de PROMOT - Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Motocicletas e Similares. A adoção dessas medidas requererá, entre outras coisas, legislação federal 
própria e ações junto ao IBAMA e CONAMA. C£ CETESB, 2000: 89. 
74 CARVALHO, 1989. 
75 Catáíise, no sentido que ora nos interessa, significa modificação (em geral aumento) de velocidade de 
uma reação química pela presença e atuação de uma determinada substância. 



provocam transformações, eliminando grande parte dos elementos considerados tóxicos: 

monóxido de carbono(CO), óxidos de nitrogênio (NO, ) e hidrocarbonetos(HC). As 

reações - que ocorrem no contato dos gases com metais ditos nobres: paládio e ródio, 

para veículos a gasool; paládio e molibdênio, para veículos a etanol, - produzem 

vapor d'água, dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio(Nz), gases considerados 

inofensivo S. 

Figura 3.1 Esquema de um catalisador 

Algumas das reações que ocorrem a partir da interação dos gases emitidos pelo 

motor com as substâncias catalíticas são: 



F'igura 3.2 - Participantes da conversão catalítica. 

Temos acima a efetivação de uma tradução que postula: para obter-se a 

<melhoraria da qualidade do ar>, será feita a <conversão catalítica de CO, HC e NOx 

em N2, C02 e água>. Na rede que garante essa tradução é necessária ainda a 

participação do oxigênio. Assiin, o sensor Zambda monitora a quantidade de oxigênio 

presente nos gases de escape antes de passarem pelo catalisador. Se a quantidade de 

oxigênio necessária para que ocorram as reações esperadas é baixa, uma quantidade 

extra desse gás é fornecida, o que pode ser feito diretamente na injeção da mistura 

ar/combustível, através da unidade eletrônica de controle, ou como uma injeção 

suplementar, diretamente ao catalisador. 

Nas condições mais comuns de condução do veículo, se a mistura 

ar/combustível tende a ficar rica (aumento da fiação de comb~stível)~~, especialmente 

nas acelerações, o próprio mecanismo de injeção eletrônica aplica uma compensação, 

empobrecendo a mistura. Já em situações de bruscas acelerações, - captadas por um 

sensor de variação do ângulo do acelerador, - que podem corresponder a uma 

ultrapassagem rápida, por exemplo, o mecanismo permite a mistura rica para conferir 

maior potência ao motor e faz a injeção suplementar. 

Cresce, portanto ainda mais a rede que estamos estudando/construindo. Novos 

atores e novas ligações: metais nobres acelerando reações, sensores que tentam 

adivinhar a pressa do motorista e descobrir a melhor ação para corrigir a quantidade de 

oxigênio presente nos gases de escape, tudo isso ligado a leis, protocolos, teorias e a 

incontáveis outros atores-redes antes apresentados. Desejamos, entretanto, olhar mais de 

perto um desses últimos atores que entram em cena: o dióxido de carbono, ou CO2. 



Diferentemente do monóxido de carbono, gás considerado altamente tóxico, o 

C02 não se inclui entre os consagrados indicadores da qualidade do ar. Não está 

presente nas tabelas que fornecem os parâmetros de qualidade do ar, das leis e 

resoluções que definem o PROCONVE. Muito salutar, portanto, a adoção de 

mecanismos que transformem os "perigosos poluentes" em água, nitrogênio e CO2, ao 

que parece. Vejamos, entretanto, que outras histórias podem ser contadas ... 

De &to, muitos relatos dão conta do surgimento de um fenômeno já bastante 

conhecido como efeito estzdfa. Contam estes relatos que o fenômeno se caracteriza pela 

formação de uma camada de gases em tomo da Terra, numa espécie de estufa, que 

impede a dissipação de parte do calor proveniente do sol. Tal efeito seria necessário à 

manutenção das condições térmicas do planeta consideradas normais. Entretanto, a 

acentuação do fenômeno efeito estufa teria como conseqüência um discreto aumento da 

temperatura média do planeta, mas que seria capaz de desencadear situações 

catastróficas, a partir da ocorrência de degelo anormal nas regiões polares, seguida de 

elevação dos níveis dos oceanos e mares. A partir dessas narrativas, vai sendo 

construída a noção de problemas ambientais globais, em oposição a outros localizados 

em cidades ou regiões. Enquanto se supõe que os últimos têm causas - e, portanto, 

soluções - localizadas, os primeiros teriam ligação com diversos fatores disperso s 

pelo planeta77. 

Ocorre ainda que esses relatos estabelecem uma importante ligação do fenômeno 

com a emissão de COz, pelas mais variadas fontes. Segundo esses mesmos relatos, tal 

emissão há milênios vem ocorrendo em níveis baixos; no entanto elas teriam aumentado 

de forma significativa ao longo do século XX, com a intensificação de atividades 

industriais e de transporte, aumento de realizações de queitnadas78, etc. 

Assim, entre os porta-vozes apresentados, há quem diga que a não inclusão do 

C02 no rol das substâncias a serem controladas, em nome da qualidade do ar, foi um 

76 Ver Nota 11 deste capítulo. 
77 Programa O Ar Nosso de Cada D a  , Televisão Bandeirantes, exibido em 2911 111999. 
78 Como veremos no Capítulo 7, Produh'vidade: Uma Fração Matemática ou o Efeito do Enredamento de 
Incontáveis Humanos e não-humanos?, não só os automóveis (a álcool e a gasool) emitem C02, mas a 



importante lapso do PROCONVE~~. Isto pode ser visto como uma tensão, se 

considerarmos a rede que produz como efeito a diminuição da emissão das substâncias 

legisladas. Tensão que pode se manifestar em oposição de traduções, como: a 

<melhoria da qualidade do ar nas cidade9 será buscada através da <ampla utilização de 

conversores catalítico9; e, de outro lado, a <qualidade global do ar> será buscada 

através do <controle rígido de qualquer atividade que produza COz>. 

Isso reforça a idéia que vimos trabalhando neste capítulo, a da construção em 

rede de conceitos como poluente, substância inofensiva, combustível limpo, etc. E 

sempre que ampliarmos determinado ponto dessa rede descobriremos outras redes que 

interseccionam, que interferem com a primeira. Como exemplo, temos a participação da 

indústria automobilística na consecução das metas estabelecidas no PROCONVE. 

Segundo relatos colhidos na CETESB, a indústria automobilística, que manifestava 

resistência ao cumprimento de certas exigências do programa, passa ao papel de 

colaboradora após medidas governamentais de "abertura" do mercado de automóveis a 

fabricantes estrangeiros, já em processo de atendimento a padrões restritivos das 

emissõess0. 

3.8 Considerações finais - álcool: combustível "limpo"? 

Decerto neste capítulo não estamos pretendendo dar uma resposta categórica à 

pergunta acima. Entendemos ser de maior valia discuti-la, desdobrá-la, procurar os 

múltiplos atores-redes envolvidos nesta ou naquela resposta, assim como as complexas 

ligações que são feitas, desfeitas, refeitas, em cada caso. Além do mais, respostas 

prontas, há para todos os gostos; senão vejamos: 

"Os veículos movidos a álcool hidratado emitem significativamente menos 

monóxido de carbono, do que os movidos a gasolina. 0 s  hidrocarbonetos 

liberados pelos veículos a álcool são menos reativos na atmosfera do que os 

liberados pelos veículos movidos a gasolina. Os aldeídos constituem o único 

poluente em maior volume por estes veículos a álcool. Entretanto vale registrar 

própria produção de álcool, pela queima dos canaviais. Já os aspectos ambientais da produção de 
gasolina, importantes certamente, estão fora do escopo deste trabalho. 
79 Entrevista com Renato Ricardo Antonio Linke (Gerente da Divisão de Engenharia e Certincação da 
CETESB). São Paulo, novembro de 1999. 

Entrevista com Manoel Paulo de Toledo (Gerente do Departamento de Tecnologia de Emissões de 
Veículos da CETESB). São Paulo, 1811 111999. 



que os níveis absolutos de emissões de aldeídos são bastante baixos em 

relação aos níveis que afetariam a saúde h~mana."~' 

"... os veículos a gasolina também vêm apresentando um progresso 

técnico importante em relação a redução de poluentes. A exemplo do que 

ocorre em outros países, onde as normas de emissão atmosférica são mais 

rígidas que as do Brasil, não há empecilho técnico para que se tenha, com os 

motores bem regulados e a adição de oxigenados, veículos com níveis de 

emissão similares aos dos veículos a 

Assim, abrimos mão de oferecer esse tipo de resposta e procuramos acompanhar 

os processos de constituição de múltiplas redes que se sobrepõem, que interferem umas 

com as outras e que produzem como efeito a definição de poluente, de padrões de 

qualidade do ar, parâmetros e indicadores dessa qualidade, constituição e 

credenciamento de porta-vozes, e que colocam em cena a discussão acerca do 

combustível adequado (ou menos danoso) à qualidade do ar das grandes metrópoles. O 

relato que vimos construindo nos reafirma o potencial analítico contido no conceito de 

tradução, segundo o qual.. . 

"Nothing is, by itself, the same as or different from anything else. That is, there 

are no equivalents, only translations. (...) If there are identities between actants, 

this is because they have been constructed at great e~pense."~~ 

Traduções que interferem de diversas maneiras, ora umas prolongando e 

fortalecendo outras; ora umas tensionando com outras e ensejando o surgimento de 

novas traduções. Chama-nos a atenção, neste estudo, que nos processos de tradução 

realizados podemos encontrar certos fortalecimentos implícitos de ligações, além dos 

claramente explicitados. Quando o relato da AIAA empenha-se em discutir qual a 

"ameaça" maior, se do álcool ou da gasolina, ele fortalece a idéia da escolha binária 

entre os dois combustíveis. Essa dicotomia - se tratada isoladamente - encobre, ou 

Cf. PINHO, 1994: 7. A citação é extraída da fala de João Guilherme Sabino Ometto, àquela época 
presidente da Copasucar, vice-presidente da Companhia União dos Reíinadores de Açúcar e Café, e da 
Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo. 
82 Cf. LA ROVERE, 1995. 
83 LATOUR, Bruno. Irreductions. Citado em LAW, 1996. 



pelo menos exclui desse relato a possibilidade de outras escolhas, de outras 

possibilidades de tradução, como é feito, por Homem de Mello & Fonseca, assim como 

por ~ u e n o ' ~  e, ainda, HWANG*~. Entendemos que esse silêncio, de certo modo, 

fortalece e, portanto, reconstrói o vúiculo entre usuários e automóveis, ou um modelo de 

transporte em que predominam os automóveis nas grandes cidades, embora servindo - 

segundo muitos relatos - a uma parcela minoritária da população. *" 

Poderíamos, ainda, nos perguntar se nas metrópoles do País, - especialmente 

enfocadas nesta parte de nosso estudo, - a efetivação de traduções que levem a 

"soluções" vinculadas exclusivamente ao chamado transporte individual, atenderia 

sequer aos usuários dessa modalidade. A possibilidade deste atendimento é colocada em 

cheque pelo arquiteto urbanista Cândido Campos Filho: 

" ... dirigir os principais esforços e recursos na área de transportes a construção 

de novas vias para os automóveis, como se isso fosse a solução para os 

congestionamentos, é uma ilusão. (...) Os mil veículos que a cada dia 

engrossam a já imensa frota paulistana exigiriam uma oferta viária adicional 

equivalente a 96 quilômetros de avenidas por ano."87 

E considerando esse urbanista a marcha histórica de crescimento do metrô 

paulistano (malha de 43 quilômetros, à época, construída de 1968 a 1988)", considera 

imperioso "replanejar a cidade para alterar o modo pelo qual ela está crescendo". Dentre 

outras coisas, defende a implantação de uma malha de microônibus "de alto padrão", 

com o quê, estima, seria possível uma diminuição de 10% dos 2,5 milhões de carros em 

84 Cf. HOMEM DE MEL0 & FONSECA, 1981; BUENO, 1984. A tradução que estes autores postulam 
busca tornar equivalentes a <melhoria da qualidade do ar nos grandes centros> e a <ampLiação/melhoria 
do transporte coletive. 
85 HWANG, 1995. Este autor mobiliza o conceito de externalidades do emprego de automóveis - 
"prejuízos não monetários impostos pelos veículos automotivos sem que haja nenhum pagamento sobre 
eles". A partir de estudos que situam o valor dessas externalidades na faixa de 2,s 1 a 4,50 dólares por 
galão de gasolina consumida, postula traduções que querem tomar equivalentes <redução do custo social 
do setor transporte> e: <taxação do uso de automóveis>; <desenvolvimento de tecnologias 
"alternativas'5; e <planejamento das cidade. 
86 Segundo FRANCISCONI (1979), em relato datado precisamente do ano do início da chamada segunda 
fase do PNA, do total de passageiros transportados nas regiões metropolitanas, cerca de 60% utilizam 
ônibus, e 35% automóveis. A tradução sustentada por ele poderia assim ser expressa: para <e&entar a 
escassez de petróleo e as altas dos derivado9 iremos <dar ao ônibus a prioridade necessária para garantir 
o nível de serviço oferecido à populaçãd. No prolongamento desta tradução, defende: "deverão ser 
reservadas fàixas, nias e vias para tráfego exclusivo de ônibus, livre das influências dos atritos existentes 
no tráfego misto7'. 
87 MELLO, 1996:14. 
gs Em extensão, aproximadamente 10% das malhas de cidades como Londres, Nova York e Paris. 



circulação na cidade: 

"Embora pareqa muito pequeno, esse grau de redução é o mesmo que ocorre 

durante as férias de janeiro, quando São Paulo parece abandonada. 

Entretanto, esse fôlego seria suficiente apenas para dois anos, pois, mantendo- 

se o ritmo da expansão da frota, o número de veículos em circulação voltaria a 

ser o mesmo de hoje,. . ." 



4 O CTA e a Constniqão do Álcool Combustível 

4.1 Introdução 

Em meados da década de 1970, no Brasil, um vasto número de atores ligava-se 

em uma rede que daria sustentação a seguinte tradução: para <garantir a disponibilidade 

de combustíveis no país> e  resolve^* problemas com a balança de pagamentos> iremos 

<empregar o álcool comb~stível>~. Para muitos desses atores, era necessário e urgente 

que se viabilizassem combustíveis alternativos aos derivados de petróleo, após as fortes 

altas ocorridas com esses produtos, no h a l  de 1973, evento conhecido como Ia crise do 

petróleo, e o álcool era apontado como o ideal substituto. 

Entretanto, enquanto se falava na urgência em garantir substitutos para os 

derivados de petróleo, em geral, - muitos relatos falavam do pesado ônus provocado 

pela importação de petróleo à balança comercial brasileira, - uma das frentes que mais 

cedo se desenvolveu nesse sentido foi a que buscava substituir a gasolina por álcool, 

como combustível de automóveis, seja em adição à gasolina ou como combustível 

exclusivo. Já em 1974, um ano após a crise, podia-se vislumbrar a constituição de uma 

rede de substituição da gasolina por álcool, envolvendo um número crescente de atores 

e as mais variadas ligações: engenheiros, álcool, motores, agentes governamentais, 

empresários da indústria alcooleira, a própria gasolina, o petróleo, etc. 

Uma parte dessa rede empenhava-se em estabilizar a tese de que o áIcool poderia 

ser empregado amplamente como combustível de automóveis, tanto em mistura com a 

gasolina, - o que já se f d a ,  mas não em dimensão nacional como hoje2 - quanto 

como combustível exclusivo. Emprestando uma expressão muito corrente, estavam 

empenhados em demonstrar a "viabilidade técnica" do emprego de álcool como 

Esta é uma forma muito simplificada de colocar essas traduções, que eram muito mais complexas, 
envolvendo diferentes desdobramentos de acordo com os seus propositores. Alguns enfatizavam o uso do 
álcool como combustível, outros na petroquímica, etc. Ver Itztroáução, para maiores detalhes. 

Em 1990, a percentagem de 22% foi adotada pelo CONAMA. Em 1998, a Medida Provisória no 1662-3 
elevou esse teor para 24% (Fonte CETESB - www.cetesb.sp.gov.br). No início da década de 70, e mesmo 
antes, já se empregava o álcool anidro como aditivo à gasolina. No entanto, segundo certos relatos, esta 
adição se dava em proporções pequenas e de forma bastante irregular ao longo do territdrio nacional. Os 
autores desses relatos pleiteavam justamente uma ampliação desse uso, tanto em termos do percentual 
adicionado, quanto na homogeneização nacional da mistura. Cf O Estado de São Paulo, 05/11/72: 
"Álcool é pouco e irregular na gasolina"; Castro Santos, 1993, esp. cap. 1. 



combustível3. E um dos importantes laboratórios que se engajava nessa tarefa, era a 

Seção de Tecnologia de Motores, do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, do 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA). 

Dedicavam-se os engenheiros da Seção de Tecnologia de Motores do CTA a 

realizar variados experimentos com motores do ciclo otto queimando álcool etílico, 

visando desfazer - ou colocar em descrédito - opiniões contrárias ao uso do 

combustível, tarefa que se fundia com a busca de soluções para os problemas referidos 

como associados a esse uso. 

Em um artigo, relato dessas atividades de laboratório, o engenheiro Urbano 

Stmpf, chefe do citado laboratório de motores, perguntava-se, e a seu leitor: "...como 

seria possível que uma verdade técnica, científica, pudesse levar a conclusões 

opostas?"4. Stumpf, então líder do citado laboratório, refere-se ao fato de que na 

literatura sobre o álcool como combustível, alguns autores "recomendam o emprego do 

álcool, mostrando as suas grandes possibilidades", e que outros "provam exatamente o 

contrário". Em uma tentativa de resposta a essa aparente contradição, dizia: "não há 

nada de falso nos resultados dos ensaios (...) entretanto no balanço entre as vantagens e 

desvantagens é que entra em jogo o ponto de vista do autor". 

Colocava em cena, portanto, o engenheiro, a conhecida e frequente concepção 

que admite a possibilidade de se isolarem as chamadas questões técnicas - o frio e 

objetivo estudo das características e do comportamento do álcool combustível - de 

qualquer contaminaqão de elementos outros, de natureza radicalmente diferente, 

coinumente chamados de questões sociais, ou culturais5 - as interpretações de cada 

autor, ligadas, por exemplo, a seus interesses6. Ao construir/reforçar essa fkonteira 

Stmpf está reafirmando a natureza de seu trabalho, um trabalho que deve pairar acima 

das opiniões, interpretações, de qualquer especulação alheia à nobre busca da verdade 

Ao longo deste texto estará presente, entre outras, a seguinte questão: podemos falar de demonstração 
das propriedades de um objeto pré-existente? Ou seria mais conveniente falarmos de consfnqão desse 
mesmo objeto e de suas propriedades? 

STUMPF, 1976. 
5 Sobre a possibilidade ou conveniência dessa separação ver Capítulo 2, Instruinentos Metodológicos. 

Para Stumpí; os autores que destacavam as desvantagens do álcool como combustível eram "quase 
sempre, ligados às empresas ou instituições de petróleoyy. (Stumpf, opxit.). 



técnica e cientpca. Dessa forma, lança-se a desfazer a aparente contradição, 

reconhecendo e reforçando a barreira que dará legitimidade a seus resultados. 

Essas reflexões levantadas por Stumpf nos interessam bastante. No entanto, ao 

invés de aceitarmos essas fronteiras e tomarmos os 'fatos cientíticos'ou 'técnicos' 

estabilizados - caixas-petas7 - e nele procurarmos identificar a atuação de 'forças 

sociais', tomaremos um outro caminho, o que segue pela construção mesma daqueles 

'fatos'. Ao invés da ciência segura, fria, objetiva, pura expressão da natureza, formada 

por fatos indiscutíveis, atuaremos em torno da pesquisa incerta, quente, "sub-objetiva"', 

mediação da natureza, onde os fatos são construidos - onde há atividades ligadas ao 

fechamento de umas caixas-pretas e abertura/problematização de outras. 

É seguindo esta orientação, portanto, que procuraremos, neste capítulo, 

compreender os caminhos percorridos pelo álcool nos laboratórios do CTA, urna das 

formas que vislumbramos, - entre tantas outras possíveis, - para tentarmos 

compreender a construção do Programa Nacional do Álcool. 

4.2 O Laboratório do CTA buscando legitimar-se como porta-voz do álcool 

Em novembro de 1975, com a edição do Decreto no 76.593/75, a Presidência da 

República inaugurava oficialmente a chamada primeira fase do Proálcool. Nesse 

momento, já encontramos em torno do álcool um número significativo de atores, que 

constroem entre si novas ligações ou fortalecem antigas. Engenheiros intensificam suas 

atividades de bancada envolvendo álcool, motores, gasolina, e instrumentos os mais 

variados; líderes de laboratórios têm reuniões w c a d a s  com agentes governamentais 

para tratar de convênios e projetos de pesquisa; empresários da indústria alcooleira 

defendem publicamente a urgência em se investir em "fontes renováveis" de energia; 

usuários de automóveis acompanham atentamente as notícias que tratam da evolução 

dos preços do petróleo e de seus derivados, e do novo "combustível nacional", amiúde 

anunciado, debatido, criticado, defendido nos jornais, e demais meios de comunicação. 

O conceito de caixa preta designa aqueles objetos que já não são problematizados, são aceitos 
majoritariamente (ou unanimemente) sem discussões. C£ Latour, 1987, pp 2-6. 



Efeito dessa rede, que ora apresentamos de forma simpliiicada, o citado decreto 

legislava sobre a implementação de políticas agrícolas e industriais voltadas à adição de 

álcool anidro à gasolina na proporção de 10%. Decerto, entretanto, esse ato oficial não 

esgotava a tarefa em que se engajavam os citados atores. Muito esforço ainda seria 

necessário, para se estabilizar o emprego do álcool como combustível9. Esforços para 

trazer muitos atores mais para a rede, e garantir que suas ligações fossem robustas o 

suficientelO. E os estudos realizados no CTA se engajavam precisamente nessa tarefa, 

que incluía um importante aspecto inicial: a afirmação do Centro, enquanto entidade 

ligada a técnica, à ciência, como legítimo porta-voz do álcool. 

Stumpf afirma ser o combustível injustiçado - mal representado - por estudos 

que destacavam suas características negativas: "[nesses estudos] ... surgirão logo 

informações que evidenciam as suas desvantagens mas fazem pouca ou nenhuma 

referência as vantagens, indicando desse modo a inconveniência do seu emprego"". 

Segundo o engenheiro, esses questionáveis porta-vozes, que rejeitavam a conveniência 

do emprego do álcool combustível, frente à gasolina, apoiavam suas avaliações 

negativas principalmente nos valores aceitos para o poder calorífko dos dois 

combustíveis: 6.400 kcalkg. para o primeiro, contra 10.500 kcaYkg. para o segundo. 

Sendo o poder calorífico a quantidade de energia térmica liberada na queima da 

unidade de peso do combustível, estes números se prestavam a sugerir que, para iguais 

quantidades, o álcool possibilitaria uma potência equivalente a apenas 61% da 

proporcionada pela gasolina, e que o consumo seria proporcionalmente maior também. 

Sturnpf, rebatendo essas críticas e buscando vínculos positivos, não poupa palavras em 

defesa daquele que considera "o mais espetacular" combustível para motores: "é 

8 Ver Latour, Bruno. Le meti& de chercheur regard d'un anthopologue. Conferência-debate, realizada no 
Institut Nacional de Ia Recherche Agronomique (INRA), Paris, 1994: 12. 
9 No ano seguinte ao da publicação do Decretelei, ainda seria incipiente o consumo de álcool anidro no 
País, se comparado aos níveis pretendidos: 642,l milhões de litros. Cf. CASTRO SANTOS, 1993:302. 
10 A estabilização de qualquer artefato será a estabilização da rede da qual é efeito sempre provisório. Os 
interessados na estabilização dessa rede terão que atrair e incorporar a ela um número crescente de amos 
atores; entretanto, precisarão manter um certo controle para que essa multidão tenha o comportamento 
esperado, o que pode se tornar extremamente dificil. A solução de tal dinculdade é discutida por 
LATOUR (1987) através da noção central de tradução (ver espec. págs. 108 e seg.). Assim, manter o 
álcool combustível estabilizado poderá se revelar mais dificil do que lançá-lo com toda pompa. 
l1 Cf. Stumpg 1976, op. cit. Stumpf cita, como exemplo, os seguintes estudos: Le moteur a Alcool, de 
Jean Jalbert e H. Dunod, e Power. Alcohol, do Cornmitee on Motor Fuels - American Petroleum Institute. 



líquido, &ciente, seguro, inofensivo, não poluente12, reriovà.w$ barato, h c h e n t e  

transportável e, principalmente, tem a possibilidade de ser produzido em grande escala". 

Fala ainda de seu papel na substituigão dos derivados de petróleo, que acredita estar 

com "esgotamento previsto para daqui a poucas d6cadas"13. 

Assim, os estudos no CTA tratavam de mobilizar, através de experimentos, 

outros aspectos do comportamento do álcool, que pudessem colocá-lo em melhores 

condições perante a opinião pública. Stumpf pretende demonstrar que o hlcool possui 

várias características que a ele conferem vantagens muito discretas sobre a gasolina, 

mas que, se consideradas em conjunto, poderiam colocar os dois combustíveis em pé de 

igualdade em termos de potência e consumo, ou mesmo aconselhar a escolha 

preferencial pelo primeiro. Procura constituir, em seu texto, alianças que possam atrair 

novos atores para a rede do álcool, como supostos interesses ecológicos, vantagens para 

políticas energéticas de longo prazo, vários outros fatores de ordem prática. Muitas 

negociações a serem feitas a partir do lab~ratório'~. 

4.3 Leis temodinâmicas e várias novas alianças a favor do etanol 

A construção de alianças em busca da estabilizâção do álcool combustível 

seguirá, no âmbito do CTA, em duas fientes: uma, ampoiando-se em estudos e 

experimentos sobre a mistura álcool+gasolina (gasool), e outra voltando-se para a 

possibilidade de utilização do álcool como combustível exclusivo, seja em motores a 

gasolina adaptados ou em motores especialmente projetados para esse fim. Nestas duas 

fientes, assumem, então, os engenheiros, a tarefa de demonstrar o bom desempenho do 

álcool em termos de potência e consumo, conforme acreditava Stumpf. 

'%o capítulo anterior tratamos dos inúmeros atores e vínculos voltados a dar suporte a esta suposta 
vantagem do álcool. 
l3 STUMPF, 1978. 
i4 Para o caso da mistura gasool, uma primeira negociação é necessária, já no âmbito das destilarias 
produtoras, para obtenção do álcool anidro, uma vez que "a presença de apenas pequena percentagem de 
água no álcool-motor provoca a separação dos componentes da mistura". Assim, uma onerosa adição de 
uma coluna adicional de destilação se fazia necessária. Cf. Stumpf, 1976, op. cit.: "... as destilações 
sucessivas não são suficientes para eliminar a água (...). Isso significa que a fabricação de 90 litros de 
álcool anidro custa mais que 100 litros de álcool hidratado constituído por 90% de áiccol puro e 10% de 
água." 



Tratando da potência dos motores, Stumpf busca problematizar a afirmação de 

que o álcool, com poder calorífico reconhecidamente menor que o da gasolina, 

conferiria potência proporcionalmente menor. Estaria a afirmação respaldada na teoria 

termodinâmica? Em experimentos? Quais seriam suas condições de produção? Então o 

engenheiro lançará mão de um expediente muito comum no mundo da literatura dita 

"técnica", qual seja, o de provocar uma aproximação de uma afirmação que se pretenda 

contestar, de suas condições de produção. Ou seja, Stumpf procura aplicar uma 

modulidclde negativa15 à afirmação que, segundo acredita, não faz justiça ao álcool. 

Assim, sustenta que tal afirmação leva em consideração apenas parte dos condicionantes 

envolvidos, e que a potência de um motor "não depende só do poder calorífico e sim da 

energia contida no volume de gases combustíveis contidos no cilindro do motor". 

Afirma ainda que "essa energia, chamada calor de combustão, tem um valor em torno 

de 0,80 Kcal por litro de mistura carburada (ar + combustível) para todos os 

combustíveis líquidos voláteis"16. 

"O que entra nos cilindros para queimar não é combustível puro, e sim uma 

mistura ar-combustível; assim teremos o chamado poder calorífico da mistura. 

Todos os combustívies líquidos proporcionam uma mistura com 

aproximadamente o mesmo poder calorífico. O poder calorífico da mistura 

âr+álcool é aproximadamente igual ao da mistura ar-gasolina." l7 

Cumpre ressaltar aqui o papel fundamental que os laboratórios exercerão na 

batalha que poderá transformar a afirmação dos engenheiros do CTA em um "fato" ou 

em mera "opinião". Através de seu laboratório, e na medida do "poder de fogo" deste, 

isto é, da quantidade e da eficácia reconhecida de seus recursos, é que os engenheiros 

conseguirão demonstrar a incapacidade de sustentação das afirmações desfavoráveis ao 

l5 Ver Capítulo 3, nota 63. 
l6 STUMPF (1975): 158. 
l7 Paulo Ewald, engenheiro do CTA. Entrevista realizada em São José dos Campos, outubro de 1999. 
l8 Para contestar uma afirmação que se pretende ''técnica", ou "científicay', o contestante não poderá fazer 
menos que o autor da afirmação. Antes, deverá reunir mais forças, visando dissolver as conexões entre o 
autor e tudo o que dá suporte à sua afirmação. É neste sentido que LATOUR (1987) diz que %dos os 
laboratórios são contra-laboratórios". A busca de um melhor laboratório pode continuar sucessivamente, 



Assim, mediante alianças com os diversos equipamentos de seu laboratório, e 

procurando demonstrarem-se os legítimos porta-vozes do álc~ol '~,  é que os engenheiros 

colocam em cena mais um ator-rede, e mais um importante conjunto de vínculos. 

Temos, agora, não só o combustível, mas uma mistura ar+combustível atuando. E é - 

segundo estes relatos - a quantidade de energia proporcionada por essa mistura que se 

deveria quantificar. 

Para se fazer uma comparação entre a potência fornecida pelo álcool etílico e a 

fornecida pela gasolina, portanto, cumpria levar em conta outros fatores, outras 

relações. Se havia desvantagem para o álcool em termos dos calores de combustão 

(0,815 para o álcool e 0,860 para a gasolina), outros aliados poderiam compensá-lo com 

vantagem. Primeiramente o chamado efeito de enchimento do cilindro (1,070 para o 

álcool e 1,017 para a gasolina): o álcool, ao se vaporizar, requer e retira maior 

quantidade de calor do ar que a gasolina; assim, o ar resfiia-se mais, aumenta sua 

densidade, com o que é possível uma maior quantidade de mistura ar-combustível 

dentro dos cilindros, com conseqüente ganho de potência, na citada proporção. Ainda 

um outro fator, nesta busca de aliados para o álcool, junto a teoria termodinâmica: os 

rendimentos térmicos (0,65 para o álcool e 0,55 para a gasolina). O álcool, alimentado 

pelo oxigênio, carburente presente no ar, teria uma queima mais completa, com uma 

vantagem adicional. É como explica Ewald: 

"O álcool é um combustível único. A gasolina possui 400 hidrocarbonetos, 

cada um com suas características físico-químicas próprias. Isso influi na 

combustão. O álcool tem um ponto de evaporação e a gasolina tem uma curva 

de destilação, que vai de 40° até 220° C. Algumas frações leves evaporam 

bastando que se abra o tanque, e outras nem chegam a evaporar aos 220 

graus." 

sendo que a cada passo "o preço da dissidência cresce dramaticamente e o número de pessoas capazes de 
continuar decresce na mesma medida". Ver págs. 79 e seg. 
19 Surge, como no capítulo anterior o processo de credenciamento de porta-vozes. Processo eequente nos 
ETCYs, porque, caso adentrássemos, por exemplo, o laboratório do CTA para assistir a uma experiência 
envolvendo álcool e motores, confkontados com diversos equipamentos, - dinamômetros, motores de 
teste, tacógrafos, etc., - com seus espetáculos audiovisuais, suas incontáveis indicações luminosas e seus 
ponteiros agitados, provavelmente requereríamos o a m o  dos engenheiros e técnicos. Assim se dá sua 
constituição como porta-vozes, segundo sua capacidade de expor convincentemente o que o álcool e 
motores estão a "dizer", e o que os equipamentos só o fazem de forma - para nós - cifrada; de 
estabelecer Ligações duráveis com o representado e com os equipamentos que participam da mediação. 
Ver LATOUR (1987), pág. 70 e seg. 

Paulo Ewalá, entrevista citada. 



Assim, para a razão entre as potências dadas pelos combustíveis, teríamos: 

Ou seja, baseados nessas relações entre o álcool, ar, os cilindros dos motores, 

entre outros, Sturnpf e sua equipe poderiam esperar obter nos testes uma potência para o 

álcool 18% maior que para a gasolina, indicando, assim, que o poder calorífco do 

combustível não era o fator decisivo na obtenção de potência, conforme se apregoava, 

mas apenas um fator, entre outros. Stumpf relata que nos testes realizados no Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITNCTA) em motores de ensaio, obteve-se potência até 

20% superior a obtida com gasolina21. O engenheiro, em seu trabalho de persuasão, cita 

ainda em vários de seus relatos o fato de que o álcool combustível, tanto etílico quanto 

metílico, já vinha sendo empregado em corridas  automobilística^^^. Segundo Ewald, o 

conjunto de fatores acima citados faz com que possamos ter carros a álcool com maior 

potência que o correspondente modelo à gasolina: 

"Um motor a álcool da VW, por exemplo, possui maior potência do que seu 

similar a gasolina. O da Fiat, possui aproximadamente a mesma potência." 23 

Tratando-se, por outro lado, do consumo, se se tomasse isoladamente o poder 

calorífico dos combustíveis, estes poderiam sugerir que o consumo de álcool seria 64% 

maior que o de gasolina. Stumpf admite que o consumo é, de fato, inversamente 

proporcional ao poder calorífico dos combustíveis. No entanto, igualmente sustenta que 

"outros fatores também influenciam no consumo". Novamente, os engenheiros buscarão 

novos vínculos, que possam favorecer o etanol. 

Os vínculos favoráveis seriam: primeiramente, a razão entre o número de 

moléculas antes e após a queima (para a gasolina, 1,055; para o álcool, 1,063), ou seja, 

21 Stumpc 1976, op. cit. 
22 Engajados na transformação de sua declaração em um 'Yatoyy, os escritores de textos tecnocientíficos 
lançarão mão de tantas alianças quantas forem possíveis, de modo a restringir os movimentos dos leitores 
e, sendo a estratégia bem sucedida, não dar outra opção ao leitor senão seguir um único caminho: abrir 
mão da possibilidade de dissidência e aceitar o 'Yato", o que LATOUR (1987) chama de captação 
(captati~n)~ págs. 56 e seg. 
23 Paulo Ewald, entrevista citada. 



o aumento do número de moléculas após a queima é discretamente mais vantajoso para 

o álcool. Quanto maior esta razão, menor o consumo; o álcool, auxiliado pelo oxigênio, 

queimando de forma mais completa, com explica acima Ewald, influenciaria 

favoravelmente não só na potência, mas também no consumo. Ligada ainda a esta 

esperada melhor queima, a razão entre os rendimentos térmicos (relação entre a 

quantidade de energia antes e depois da queima - 0,65 para o álcool e 0,55 para a 

gasolina) viria novamente em favor do álcool. 

Outro fator virá favorecer o álcool: o poder calorífico é expresso em quantidade 

de energia por unidade de massa (caloria por grama, por exemplo); no entanto os 

combustíveis são vendidos em unidade de volume, ou seja, em litros. Assim, o fator 

densidade deveria ser considerado para corrigir essa diferença. Sendo o álcool 9,6% 

mais denso do que a gasolina, a razão entre as densidades ( 0,73 para a gasolina e 0,80 

para o álcool), também viria em seu favor. Finalmente, a razão entre os calores latentes 

de vuporizução dos combustíveis (1,OO para a gasolina e 1,05 para o álcool), fator já 

citado, ligado ao aumento de densidade do ar que comporá a mistura ar+combustível. 

Assim, teríamos: 

Ou seja, os beneficios trazidos por novas alianças, com vários novos atores, 

diminuem a mencionada desvantagem em termos de consumo para 20%. Bem menor do 

que os 64% que se poderiam inferir tomando-se tão somente a relação entre o poder 

calorífico dos combustíveis - pelo menos é o que prometem os engenheiros, 

amparados na teoria termodinâmica. 

Nos primeiros ensaios, no entanto, o aumento de consumo é de quase 50%. Na 

busca de melhores resultados, conforme prometido pelas expressões numéricas acima 

apresentadas, novas alianças envolvendo o etanol e os motores, - particularmente os 

cilindros de combustão, - serão necessárias, onde os engenheiros procurarão se valer 

de uma muito citada característica do álcool, qual seja a de sua octunagem maior que a 

da gasolina. Para Sturnpf, o aumento teórico limitado a 20% seria também encontrado 



nos ensaios, "porém somente u t h d o - s e  taxa de compressão correspondente a 

octanagem". 

A octanagem, ou poder antidetonante, indica a taxa de compressão ou a razão 

suportada pela mistura ar+combustível entre o maior e o menor volume dentro do 

cilindro, sem combustão espontânea. A combustão normal, nos motores movidos a 

álcool e gasolina (ciclo otto), é desencadeada por uma centelha, oriunda da vela. Se se 

utiliza uma taxa de compressão maior que a aceita, ocorre a detonação, fenômeno 

conhecido popularmente como 'batida de pino': a mistura se inflama, por efeito da 

grande pressão, antes de ocorrer a centelha, que deveria desencadear o processo. 

Suspeitam então os engenheiros que com taxas de compressão muito menores do 

que a máxima que combustível-tar poderiam suportar, eles não alcançariam os 

beneficios prometidos pelas leis termodinâmicas. Queimando gasolina nacional, na 

época, com octanagem igual a 73, os motores funcionavam com taxas de compressão 

até em torno de 7,5 sem 'batida'. Gasolinas especiais, com octanagem 82 suportavam 

até 8,5. Ao álcool se atribuía octanagem 89. 

Passam, então, os pesquisadores, a explorar a possibilidade da mistura ar+álcool 

suportar uma pressão maior que a mistura com gasolina. Para isso vão contar com um 

aliado especial: O CTA possuia um motor CFR, usado para medir a octanagem de 

combustíveis, pois permitia variar a taxa de compressão, além de outros fatores, como 

teor da mistura e avanço de ignição. Nos testes realizados, ocorria que o álcool 

suportava taxas de compressão de até 12, sem detonação. Sob maior compressão, a 

mistura inflama-se mais rapidamente e maior força de expansão é transmitida aos 

pistons, com melhorias em termos de consumo e potência. Estas negociações renderam 

aos engenheiros excelentes Kutos, sendo os resultados melhores que os esperados: "sem 

sabemos explicar porque, o aumento [de consumo] não passa de 1 5%".24 

24 STUMPF, 1975. Talvez um contestante aplicasse aqui uma modalidade negativa: teriam os técnicos 
errado nas medidas, ou nos cálculos, para esse resultado favorável para além das expectativas teóricas? 
No entanto, Stumpf trata de fazer o oposto; afasta a &mativa de suas condições de produção e aceita o 
'-Fatoyy, - 'b aumento não passa de 15%", -mesmo "sem sabemos explicar porque". 



O vínculo dos possíveis usuários com os carros a álcool softerá influência 

importante desses testes dos  laboratório^^^: se o consumo de álcool for muito superior 

ao de gasolina, qual será o tamanho de tanque para garantir uma autonomia satisfatória? 

E qual será a relação de preço álcool/gasolina capaz de atrair esses usuários? Assim, os 

engenheiros do CTA não medem esforços para tornarem-se os legítimos porta-vozes do 

álcool, submetendo-o a incontáveis testes, fazendo-o "mudar de lado": procuram fazê-lo 

dizer, através de seu laboratório, que a desvantagem em consumo, em relação a gasolina 

não é tão significativa, como apregoam os adversários do combustível. Entretanto, essa 

estratégia decisiva - que visa tornar "fato" suas afirmações e "ficção" as de seus 

oponentes - dependerá do poder de seu contra-laboratório. 26 

Os vínculos conquistados com os pistões, - e outros componentes do motor, - 

baseados na maior resistência à compressão do álcool, mostram-se de tal modo 

proveitosos, que Stumpf, em seus escritos, sustenta a necessidade de se deíinir um 

indicador especial para o álcool, diferente da octanagem (como acontece com o óleo 

diesel, cuja capacidade de compressão é medida em cetanagem). 

O engenheiro esboça agora uma estratégia de grande força nas disputas entre 

cientistas: a construção de um novo aliado. Além da disputa pelas alianças com os 

atores já conhecidos, tenta introduzir um novo objeto; vislumbra inaugurar um novo 

conceito, de poder explicativo para o fato do álcool apresentar menor consumo do que o 

esperado nas expressões matemáticas até então utilizadas. Algo resiste 

(promissoramente) a seus testes, não podendo ser bem explicado pelos aliados já 

presentes. Assim, uui novo aliado ainda não definido precisa ser conquistado,27 e para 

tal, Stumpf se alia ao "clássico manual Bosch" que, apresentando uma octanagem de 

160 para a mistura álcool+gasolina, corrobora a idéia da necessidade de uma 

especificação própria para indicar o poder antidetonante dos álcoois. 

Um outro problema normalmente mencionado com relação ao uso do álcool 

combustível era o da corrosão de peças dos motores, causada pela presença de ácidos e 

25 I)íZ STUMPF, 1975: ''O consumo é assunto crítico e é o caso mais sério para o uso do álcool" 
(pág. 162). 
26 Ver LATOUR, 1987:83. 
27 Ver LATOUR, 1987: 86. 



aldeídos produzidos pelo combustível, seja em seu estado normal ou como resultado de 

sua combustão28 - fenômeno ao qual eram especialmente vulneráveis os carburadores. 

Este seria outro ponto a merecer atenção especial, caso contrário seria corroído 

igualmente o importante vínculo do álcool com o usuário dos automóveis, a quem não 

agradariam as paradas adicionais no mecânico, nem gastos extra com peças ou, pior 

ainda, com a eventual substituição completa de um carburador. 

Tal acusação é assim rebatida por Stumpf "Sobre esse aspecto, podemos dizer 

que não é tão feio quanto o pintam. Pode ser um pouco corrosivo, mas não é tanto 

porque se pode até beber". O engenheiro procura aliados para tentar neutralizar essa 

suposta desvantagem do álcool. Ao invés do emprego de materiais suscetíveis aos 

ataques corrosivos, propõe: "vamos usar os metais que o álcool não ataca"; ou, ainda, 

"apenas usar plásticos que não sejam solúveis no álcool", lembrando que "todo mundo 

sabe que o álcool é vendido em depósitos plásticos". E arremata: "os nossos sistemas de 

gasolina já estão previstos para usar a mistura; se não dissolveu com a percentagem 

atual, não irá dissolver com mais também".29 

Ao seguirmos Stumpf, vemos quantos elementos heterogêneos podem estar 

presentes no processo das construções sociotécnicas. Enquanto o engenheiro defende a 

fria e imparcial observação, a busca da "verdade técnica, científica", não consegue 

ocultar uma defesa apaixonada do álcool combustível. Suposicões e especulacões que 

poderiam talvez despertar a ironia e merecer pronta rejeição dos adversários de suas 

idéias, - a de que o álcool não danificaria os motores, uma vez que o podemos beber, 

por exemplo, - faziam aquele grupo se empenhar na busca de maneiras de neutralizar 

as acusações ao considerado o "mais espetacular dos combustíveis". E essa 

neutralização será tanto mais eficaz quanto maior reconhecimento Stumpf e seu 

laboratório tiverem como legítimos porta-vozes do álcool; quanto mais verossímil 

parecer a um número cada vez maior de atores, a "fala" do álcool, através dos 

engenheiros. 30 



4.4 Os CCT's e as conversões: muitas novas - as vezes inusitadas - alianças. 

O uso do álcool no País, mesmo como combustível exclusivo, não seria uma 

novidade da segunda metade da década de 1970. Um relato dá conta de seu uso, por 

exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando "o álcool-motor assumiria um 

papel estratégico para a economia brasileira, face as dificuldades de se importar petróleo 

e seus  derivado^"^'. No entanto, naquela época, nenhna adaptação dos motores fora 

realizada, senão pequenos ajustes de regulagem. Assim, sem as devidas negociações, o 

desempenho do combustível situava-se muito aquém do da gasolina, especialmente no 

aspecto consumo por quilômetro rodado. Já no período daprimeira fase do Proálcool, o 

que pretendiam vários atores, - especialmente engenheiros, - era, nesse processo de 

descrever/construir, representarltransformar, traduzirltrair, tornar o uso do álcool tão ou 

mais atrativo que o da gasolina. 

No CTA, os engenheiros mobilizam-se com essa preocupação. E o primeiro 

caminho vislumbrado, que poderia trazer resultados a curto prazo seria o da conversão 

dos motores a gasolina já em uso. Como já referimos, o CTA possuia um motor CFR, 

importante aliado na busca de bons índices de desempenho para o álcool frente a 

gasolina, já que ele permitia variar a taxa de compressão dos cilindros, fator 

fundamental para se explorar a maior octanagem do álcool. No entanto, os motores que 

compunham a fiota de automóveis do país não ofereciam esse recurso. Na conversão, 

outro meio deveria ser empregado para se alcançar o aumento da taxa de compressão. 

Neste ponto, vão ser chamados a atuar os cabeçotes dos cilindros: com o seu 

rebaixamento, obtinham-se maiores taxas de compressão. Isso se dava da seguinte 

maneira: a taxa de compressão é a razão entre o maior e o menor volume que ocupa a 

mistura ar-combustível no interior do cilindro. Quando o pistom desce totalmente, e 

completa-se a entrada da mistura, as válvulas de entrada fecham-se e o pistom sobe, 

submetendo a mistura a alta pressão. O rebaixamento diminuia tanto o maior como o 

menor volume; porém, proporcionalmente, diminui mais o volume menor, com 

consequente aumento da taxa de compressão. Assim, um fator-chave na conversão 

passa a ser o rebaixamento dos cabeçotes dos cilindros de compressão. No entanto isso 

31 Cf. GUIMARÃES (1991):106; DANTAS, 1977. 



não se dará sem que se conquistem outros atores. Isto porque, como ficou dito, o 

rebaixamento do cabeçote é um meio adotado para obtenção de um aumento da pressão 

a que é submetida a mistura. Um vasto conjunto de peças, como bielas, bronzinas, anéis, 

válvulas, juntas, etc., concebidas para as condições previstas para o motor original, 

seriam igualmente submetidas ao aumento de pressão de até 6 0 % ~ ~ .  Assim, a 

capacidade de resistência dessas peças seria um limitante para o aumento da taxa de 

compressão. Por essa razão, havia uma certa controvérsia entre retíficas em relação à 

máxima taxa de compressão com a qual se podia trabalhar. Embora os relatos dos testes 

do CTA indicassem a possibilidade de empregar taxa de compressão de até 12, - 

recordemos que isto era verificado para um motor especial de laboratório, o CFR, - 

alguinas &nas credenciadas trabalhavam com taxas de 9,5 a 1 0 , 5 ~ ~ .  Para valores 

maiores, essas peças precisariam ser substituídas por outras mais resistentes. 

No ponto em que as traduções que propunham o uso do álcool combustível já 

haviam logrado trazer para a rede variados atores e muitas alianças, alguns desses atores 

entendem ser fùndamental colocar os carros a álcool nas ruas, recurso necessário para 

constituir novas alianças fundamentais. Cumpria convencer os potenciais usuários que 

motores movidos a álcool, além de funcionar nas bancadas dos laboratórios, seriam 

capazes de impulsionar automóveis a grandes distâncias elou nas mais variadas 

condições de solo. "Para conscientizar defùiitivamente o público e as autoridades", em 

1976, Stumpf e sua equipe participam do planejamento do "Circuito de Integração 

Nacional Movido a Álcool". O CTA, juntamente com a STIMC, organiza a realização 

de um percurso de 8.500 Km, partindo e chegando a São José dos Campos, passando 

por 9 estados e Distrito Federal. Os automóveis participantes, um Volkswagen Fusca, 

um Dodge e um Gurgel, perfazem um percurso "equivalente a 5 voltas ao redor da 

Terra", e "tudo com pleno 

Naquele momento, começava a se delinear uma política de conversões em 

grande escala de carros a gasolina para álcool, ganhando especial importância as 

retíficas credenciadas para tal. Essa política traria novos vínculos em favor do novo 

combustível, não só pelo efeito demonstracão ao público da sua "viabilidade", mas 

32 Se considerarmos as taxas de compressão acima indicadas, conforme dados do CTA, ou seja, 7,5 para 
os motores a gasoha e de até 12 para os motores a áícml. 
33 Cofap, 1980d. 



ainda por ensejar o surgimento de pequenos negócios locais, como as próprias retíficas, 

oficinas especializadas em carburadores, etc. Entretanto, para se concretizar a citada 

política, novos atores entrarão ainda em cena: a STI cria diversos Centros de Controle 

Tecnológico (CCT's), em convênio com universidades e outros órgãos de pesquisa. Um 

CCT era uma organização voltada a prestação de serviços e assessoria industrial, ligadas 

às conversões de motores para o uso de etanol. Suas principais atividades eram: avaliar 

a capacitação das retíficas pretendentes a convertedoras; assessorar tecnicamente as 

convertedoras; ensaiar motores convertidos, enviando parecer a STI; veriflcar o 

cumprimento de garantia e assistência técnica por parte das convertedoras, etc. 

Cabia aos CCT's, realizar, sob delegação da STI, o controle direto das 

convertedoras de sua área de atuação. Alguns desses Centros eram: Instituto de Pesquisa 

e Desenvolvimento do CTA; Instituto Militar de Engenharia (IME); Instituto de 

Pesquisas e Aperfeiçoamento Industrial, da Universidade de São Paulo (IPAUUSP); 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT/USP); Fundação do Ensino da Engenharia em 

Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina (FEESC/UFSC)~~. 

O CTA dava suporte aos núcleos, que, por sua vez, davam suporte às retíficas 

que iriam realizar as conversões. Havia um conjunto de retíficas credenciadas para o 

serviço de conversão dos motores, como por exemplo, a Retífica Motorit e a Repama, 

de SP. Estas precisavam de homologação, junto à STI, para cada modelo que 

pretendiam estar aptas a converter. Assim, convertiam um motor de certo modelo e 

mandavam para os CCT's para avaliação, e posterior emissão de parecer à STI com 

vistas ao credenciamento. O próprio credenciamento das convertedoras não se dava 

senão com o cumprimento por parte delas de uma série de requisitos. Após solicitação à 

STI, esta - ou o CCT autorizado da região - verificava "a capacitação técnica da 

pretendente"36, o que incluia: ter pelo menos um engenheiro mecânico como 

responsável técnico; possuir uma vasta lista de equipamentos, como tacômetros, 

calibradores de velas, equipamentos para medição de volumes de câmara de combustão, 

etc.; dispor de dinamômetro próprio ou de terceiros. Estas convertedoras deveriam ainda 



prestar assistência direta as fiotas experimentais convertidas, sob supervisão dos 

C C T ' s . ~ ~  

O CTA, a partir das experiências realizadas com os vários modelos de 

automóveis existentes no país, constrói uma tabela que orienta a tarefa de rebaixamento 

dos cabeçotes, que serviria de balizamento para as retííicas realizarem as conversões. 

Em 1977, constituem-se fiotas experimentais em 10 empresas públicas e 

estatais, num total de 73 1 veículos convertidos para álcool, os fusquinhas 1300 cor 

laranja. Com estas fiotas, as empresas estariam incumbidas de realizar testes mais 

determinativos nos carros convertidos, uma vez que estes seriam submetidos ao 

funcionamento em condições típicas das atividades daquelas, diferentemente dos testes 

em laboratório. A maior dessas fiotas era a da TELESP com 400 veículos. Esta empresa 

teve papel importante nessa fase experimental, pois sua divisão de transportes montou 

urna ampla hd?aestrutura para dar apoio à fiota. Além de possuir tanque próprio para 

armazenar álcool, - ainda não havia álcool nos postos de combustíveis e as grandes 

empresas possuiam tanque próprio - oferecia treinamento específico para mecânicos e 

motoristas, possuía 10 motores de reserva e um "banco de carburadores": se um 

carburador apresentasse alguma falha que pudesse provir do problema da corrosão 

provocada pelo álcool, outro era colocado em seu lugar, e o primeiro seguia para 

revisão, sem necessidade de tirar o automóvel de atividade. Se necessário, trocava-se o 

próprio motor3*. O CTA coordenava as 10 fiotas experimentais, espalhadas no País, 

desde Belém até Curitiba. 

Um dos primeiros problemas enfrentados com relação ao motor a álcool, tanto 

na fase das fiotas de teste (motores convertidos), quanto na fase já dos carros a álcool de 

fábrica, foi o da corrosão de partes dos carburadores. Os materiais até então empregados 

sem maiores problemas nos motores a gasolina, eram revestimentos de chumbo e uma 

liga de zinco chamada zamac. Estes materiais, entretanto, em contato com o álcool, 

passaram a sofier desgaste, por corrosão. 

37 Idem. 
38 Segundo EWALD (entrevista citada), outra frota de importância destacada era a da empresa Furnas. 



Uma das frentes contra tal problema (que certamente comprometeria o 

importante vínculo usuário / carro a álcool) será uma aliança com um projeto realizado 

no Instituto Nacional de Tecnologia (INT/RJ), também com financiamento da 

STIIMIC~~. A pesquisa envolvia ensaios de imersão de diferentes materiais4' em álcool 

etílico hidratado em laboratório4', álcool colhido em postos de combustíveis e gasolina. 

Nas observações acerca do aparecimento ou não do processo corrosivo (e de sua 

severidade) foram testados em alguns casos inibidores de corrosão para cada tipo de 

material. Os resultados (após 78 dias de imersão) foram os seguintes: para o álcool 

hidratado em laboratório os materiais mais resistentes foram níquel, estanho, e ferro 

fundido. Com a adição de um inibidor (a base de morfolina) as taxas de corrosão 

diminuíram de maneira signüicativa, exceto para chumbo e cobre. Para o álcool 

hidratado comercial, - produto de fato - o melhor desempenho resultou 

do níquel e do estanho43. Entretanto, para que as alianças com esses metais pudesse se 

dar, haveria algumas negociações a serem feitas: o ferro fundido, pela sua baixa 

resistência mecânica, não seria a melhor escolha para autopeças; já o níquel e estanho 

tinham um custo elevado. Então um outro elemento poderia entrar em cena, o alumínio, 

já que possuía menor custo e os processos corrosivos nele se manifestaram de forma 

localizada, em "pites" (pequenas cavidades). 

Assim, as estratégias empregadas para enfkentar a corrosão foram variadas. Uma 

das linhas foi o chamado tratamento superficial, ou seja, como o nome sugere, aplicar 

um revestimento no próprio zarnac com materiais que pudessem conter o processo 

corrosivo. Inicialmente, nas frotas de teste, tentou-se fazer a cromatização dos 

carburadores. Nos testes, entretanto, o recurso não se mostrou eficiente. Partiu-se então 

para a bi-cromatização. Posteriormente, empregou-se material niquelado. 

Já na fase dos carros a álcool de fábrica, a montadora Ford empregou o 

39 Informações obtidas em WANDERLEY et al, 1982, e complementadas na citada entrevista com 
EWmD. 
40 Alumínio, duralumínio, zinco, aço carbono, ferro fundido, chumbo, cobre, estanho e níquel. 
41 Álcool etííico absoluto, adicionandese água deionizada e ácido acético, este último para aumentar a 
acidez, de acordo com o exigido na Resolução no. 13/81 do W. 
42 Este foi coletado em um único posto de distribuição do Rio de Janeiro e apresentou quantidades 
maiores de impurezas (aldeídos, &teres, sulfatos e resíduos de derivados de petróleo) que aquele 
hidratado em laboratório. 
43 Com o inibidor, ferro fùndido e aço carbono também não sofieram corrosão significativa. 



niquelamento: "dava-se um banho de cobre e, em cima, se fixava o níquel"44. A 

Volkswagen empregou carburadores de alumínio, tanto para gasolina como álcool. 

Julgamos proveitoso citar ainda um episódio ligado a questão da corrosão. Nas 

fiotas experimentais, observou-se que o álcool depositava resíduos nas paredes dos 

carburadores, em formas de placas, que, conforme indicações dos experimentos, 

estavam ligados ao processo de corrosão, precisando portanto ser removidos. Na 

TELESP, visando-se a essa remoção, realiza-se uma experiência com resultado curioso : 

colocam-se os carburadores por certo tempo imersos em uma solução de ácido acético. 

Os primeiros resultados foram desastrosos, pois a solução era muito corrosiva e 

danificava totalmente os carburadores. Prosseguiu-se repetindo a experiência, com 

soluções do mesmo ácido, porém empregando-se concentrações sucessivamente 

menores. Em certo ponto atingiu-se uma solução considerada bastante satisfatória para a 

limpeza, quando se nota que aquela solução era precisamente um velho habitué de 

nossos lares e ao qual, não raro, são atribuídas mil e uma utilidades: o vinagre, que aqui 

vem, ao lado de muitos outros atores e suas variadíssimas e imprevisíveis performances, 

a ilustrar quão heterogêneos - muitas vezes inesperados - podem ser os atores e 

vínculos presentes em uma rede como a que ora estudamoslconstruímos, e quão 

problemáticas se constituem as tentativas de elencar um pequeno número de elementos 

causais, na busca de explicações para uma construção sociotécnica qualquer.45 

4.5 Já temos um carro a álcool? Negociações e Fusões de Metas 

Com os incentivos ao uso do carro a álcool - preço do combustível a 65% do 

da gasolina e IPVA favorecido, por exemplo, - que acompanhavam a estratégia das 

fiotas de empresas públicas e estatais de carros a álcool,46 outras empresas se interessam 

pela conversão: o Jornal Folha da Manhã é um exemplo de empresa que passa a 

empregar carros a álcool em suas atividades de distribuição. Empresas cujas atividades 

demandassem um intenso deslocamento de seus veículos podiariam recuperar em 

poucos meses o custo da conversão de sua fiota. 

EWALD, entrevista citada. Observemos que o cobre, que se mostrara suscetível ao processo corrosivo 
nos testes, participa desta tentativa. 
45 Ver Capítulo 8, Nossas Histórias em Diálogo com Outras. 
46 Essas empresas até demandam por novos modelos a álcool. A TELESP, por exemplo, expressa seu 
interesse pela conversão de outros veículos, como a Kombi 1600 (Entrevista citada com Paulo Ewald). 



Até 1979, só frotas de empresas podiam empregar automóveis  convertido^^^. No 

entanto, com os citados incentivos, consumidores em geral começam a olhar com 

atenção para o carro a álcool. E quem começa também a se voltar para o combustível, 

interessada justamente nessa demanda, é a indústria automobilística, que começa a se 

manifestar publicamente em favor da liberação da fabricação do carro a álcool para 

particulares48. 

Entretanto, os usuários dos carros a álcool ainda têm queixas relativas aos 

chamados problema de dirigibilidade, ou seja, as dificuldades para dar a partida no 

motor, especialmente nas frias manhãs, assim como o tempo exigido do motorista a 

espera de que o motor aquecesse, sob pena do carro não responder com o esperado 

movimento às pisadas no acelerador, antes hesitando, ou - dito coloquialmente - 

"engasgando", ou até mesmo chegando a "apagar". 

Tal comportamento - da parte de um objeto não raro associado às idéias de 

independência, liberdade, movimento rápido e ágil4' - decerto despertaria um olhar de 

desconfiança, senão pronta rejeição por parte dos usuários. Assim, utn dos desafios para 

os técnicos do CTA era resolver esses problemas de dirigibilidade associados ao álcool, 

o que vai demandar a construção de vínculos especiais com partes do motor, ou outros 

atores presentes no seu funcionamento, ou ainda a inclusão de novos atores. 

Os problemas de dirigibilidade associavam-se ao fato de que a mistura 

ar+combustível era formada no carburador e o percurso que ela fazia no coletor de 

admissão sujeitava-a a um ambiente com temperatura mais baixa. Havia então tendência 

daquela mistura, em contato com a parede do coletor, condensar-se parcialmente, com 

prejuízo para a queima. Daí a necessidade de esperar o motor "esquentar", quando, com 

o aquecimento do coletor, cessava o problema da condensação da mistura, e da 

conseqüente hesitação do motor. 

47 Inicialmente só empresas do governo poderiam ter fiotas de carros a álcool. Excepcionalmente, saia 
permitida a conversão a outras empresas, incluindo fiotas de taxi. Essa medida visava à garantia no 
controle dessas fiotas junto aos CCT's e as convertedoras. Cf MICISTI, 1978. 
48 Entrevista citada com Paulo Ewald. 
49 Estas associações são muito comuns, por exemplo, nos anúncios publicitários veiculados na televisão. 
Neles, nunca há congestionamentos; ao contrário, vemos o deslocamento rápido e ágil dos passageiros, ou 
melhor dizendo, na maioria das vezes, de um único passageiro: o próprio motorista. 



Tratava-se, então, de conquistar aliados que evitassem ou abrandassem esses 

inconvenientes. Um primeiro passo, visando à melhoria na partida, foi a instalação de 

um pequeno (cerca de 1 litro) depósito contendo gasolina, que através de uma bomba 

era lançada no carburador no exato momento da partida. Como a gasolina não tinha o 

problema de condensar em contato com as paredes do coletor, a partida era quase 

imediata. Assim, a gasolina, combustível que, em muitas circunstâncias, é rival do 

álcool - a viabilidade deste é fiequentemente aferida em termos dos parâmetros de 

desempenho já atingidos por aquela - agora toma-se uma aliada, já que é decisiva na 

hora crucial de colocar o motor em funcionamento, ou, dito de outra fomia, fortalece os 

vínculos do álcool com diversos outros atores de uma intrincada rede.50 

Já para diminuir ou eliminar a hesitação do motor nos primeiros momentos de 

condução do automóvel, deveria-se vislumbrar um meio que provesse o aquecimento do 

coletor, naqueles primeiros momentos, já que depois, com o próprio aquecimento do 

motor, o problema desaparecia. Um novo aliado, então, é requisitado: são colocadas em 

tomo do coletor - o coletor original do motor a gasolina - "jaquetas" de água. A 

água quente de resfiiamento do motor circulava por essa jaqueta e transmitia calor para 

o coletor de admissão. Assim, atenuava-se o problema, reduzindo-se o tempo necessário 

para "esquentar" o motor. Segundo Ewald, essa estratégia trazia ainda uma vantagem 

extra: sendo uma parte do calor retirada pelo coletor, exigia-se menos energia do 

sistema de arrefecimento do motor. 

Ainda em 1979, ocorreria o chamado segundo choque do petróleo, que ensejaria 

a constituição de novas alianças em favor do carro a álcool, ou de sua utilização em 

mais larga escala: fortes altas do petróleo se combinam ao corte de fornecimento do 

petróleo do Irã ao Brasil, - cerca de 40% de sua importação de petróleo bruto, - país 

onde eclodira uma revolução no ano anterior. Ao h d a r  o ano de 1979, o preço do barril 

no mercado internacional alcançava US$ 36,28, contra US$12,58 em outubro do ano 

anteri~r.~' Aquele ano fora marcado por sucessivos aumentos, que levam o presidente 

da República a manifestar-se através de discurso à Nação, declarando que a situação do 

50 Assim, a medida que prosseguimos, a rede que estudamos/construímos, se (nos) mostra cada vez mais 
complexa e heterogênea, e com vínculos também - em alto grau -heterogêneos. Ver LAW, 1992. 
51 CE Castro Santos, 1993, pp 102 e seg. Comenta a autora que embora as altas deste segundo choque 
tenham sido percentualmente menores que as do primeiro choque, seu peso para a balança comercial não 



petróleo impunha ao País uma "economia de guerra", e que a questão energética 

passava a assumir "prioridade máxima" em seu 

A rede que se constituía em torno do álcool combustível já incluía muitos novos 

atores e alianças. Desde 1977, havia as fiotas experimentais, que colocaram nas ruas os 

carros a álcool e mobilizavam os laboratórios para buscar soluções para os problemas 

enfrentados com o uso do combustível; estavam presentes já os cabeçotes rebaixados, as 

'fjaquetas" de aquecimento dos coletores, a gasolina auxiliando a partida, substâncias 

capazes de fazer a limpeza dos carburadores, entre incontáveis outros atores-redes. 

Estes elementos todos entram em uma complexa interação também com certos 

objetivos governamentais, sob influência da nova situação do mercado petrolífero 

internacional. Assumindo como indiscutível a necessidade de se garantir o suprimento 

de combustíveis no país, o governo expressa sua meta de "buscar urna total 

convergência de esforços para o equacionamento e a solução do desdio energético com 

que se depara o que terá como uma de suas expressões a seguinte tradução: a 

<busca de sucedâneos aos derivados de petróleo> será feita através da <produção de 

veículos automotores movidos integralmente a álcool>. 

Temos, dessa forma, um processo de composição de metas por traduções: 

interesses que se traduzem/transladam nos interesses de outros. Exportadores de 

petróleo buscando seu melhor preço; engenheiros engajados na construção de um novo 

carro e de um novo combustível; o governo que quer garantir o suprimento de 

combustíveis; a indústria automobilística quer garantirlaumentar suas vendas, etc. O que 

é típico desses processos é que quando atores encontram barreiras à realização de suas 

metas, eles não hesitam em desviar na direção de outras metas, negociar suas metas com 

as de outros atores, esperando dessa fusão a realização delas54. É somente dessa 

complexa fusão que podem surgir os laboratórios, a independência energética do país, o 

novo combustível, novas vendas, etc. E, como dirá Latour, "o vocabulário inicial é 

diferente do vocabulário final. Há uma traduçãoltranslação de termos políticos em 

o foi, haja vista que as Últimas se deram sobre uma base maior: US$ 12,58, contra menos de US$3,00 no 
£hal de 1973. 
'* Discurso reproduzido no Jornal do Brasil, 5/07/1979: "Figueiredo diz que petróleo impõe economia de 
guerra". 
53 Cf. MIC/MMEM/ANFAVEA, 1979. 



termos científicos e vice-versa"55. Os engenheiros estarão preocupados com as políticas 

nacionais de financiamento de pesquisas, e os agentes governamentais esperarão um 

bom desempenho dos cabeçotes rebaixados. 

É no bojo desse processo de interferências e composições de traduções que o 

CTA será consultado pelo governo, sobre a conveniência de abrir o mercado de carros a 

álcool para os consumidores em geral. Os representantes do Centro consideram a 

medida precipitada, entendendo que as fábricas, em geral, ainda não tinham condições 

de oferecer um produto confiável, e não havia oficinas nem serviço autorizado 

capacitados, na dimensão que seria necessária. Entretanto, tomava força a citada 

tradução, que já reunia vínculos em número e consistência considerável, e será clara e 

oficialmente enunciada em um protocolo firmado, em setembro de 1979, entre três 

ministérios (Indústria e Comércio, Minas e Energia e dos Transportes) e a Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos ~utomotores~~.  Em um ano em que a produção de 

automóveis (carros de passageiro) era da ordem de 550.000~~, previam os signatários do 

protocolo a produção para os três anos subseqüentes de, respectivamente, 25 0.000, 

300.000 e 350.000 veículos, a partir já de 1" de janeiro de 1980~'. 

Consideravam as partes a necessidade do "equacionamento e a solução do 

desafio energético com que se depara[va] o País", e que a utilização do álcool em 

automóveis constituía "aplicação já em estado desenvolvido". Assim, novas traduções 

surgem como desdobramento da primeira, nos compromissos assumidos: o governo, 

deveria garantir a produção e distribuição de etanol "em quantidades suficientes" - 

10,7 bilhões de litros, para 1985, dos quais, 9,2 bilhões para fins carburantes, - e a 

indústria automobilística, de sua parte, além da meta de produção já mencionada, estaria 

comprometida - através das montadoras e do Instituto Nacional de Tecnologia 

Automobilística, INTECA - a "desenvolver o melhor esforço no campo tecnológico, 

54 Ver LATOUR, 1999, pp. 80 e seg. 
55 Idem: 87. 
56 C£ MIC/MME/MT/ANFAVEA, 1979. 
57 Cf CASTRO SANTOS, 1993: 324 (Tabela 41). 
58 A magnitude destas metas de produção de carros a álcool pode ser interpretada como um forte 
engajamento na tradução já citada que procurava fazer equivaler a <busca de sucedâneos aos derivados de 
petróle* e a <produção de veículos a álcool>. Entretanto, essa substituição será muito tímida para os 
demais derivados, especialmente o óleo diesel. Ver Capítulo 6, O Macro e o Mero nas Tentativas de 
Substituiçíio do Óleo Diesel. 



de forma a obter redução, até 1985, de 20% no consumo específico dos motores a 

álc0oY3. 59 

As partes signatárias desse protocolo, considerando que se estava próximo de 

atingir o "limite técnico de 20% para a mistura do álcool à gasolina", tinham como 

"imperativo" que a fiota brasileira se capacitasse para uso mais amplo do etanol6'. 

Previam ainda, "dentro das possibilidades do mercado e da viabilização técnico- 

econômica", que se daria prioridade à produção de veículos de transporte coletivo de 

passageiros, de carga e máquinas agrícolas. Rezava ainda o protocolo que a tecnologia 

utilizada pela indústria para a produção de carros a álcool não acarretaria "nenhum Ônus 

ao País em termos de divisas". Assim, a partir da data citada, feitas essas e outras 

prescrições61, é autorizada a fabricação dos carros a álcool e o seu uso por consumidores 

particulares, ainda que prioridade devesse ser dada a "prestadores de serviços de 

interesse coletivo", como órgãos do governo, sociedades de economia mista, 

proprietários de táxis, etc. 

O preço do álcool a 65% do da gasolina teria manutenção garantida pelo 

governo. Dada essa proporção, só estariam os dois combustíveis em pé de igualdade, 

nesse aspecto em particular, se o consumo de um carro a álcool fosse 54% maior que 

um a gasolina. Como isto só acontecera nos primeiros e mais desfavoráveis testes, - o 

consumo situava-se entre 15% e 20% maior62, - o usuário de automóveis poderia 

contar com certa economia em seus gastos com combustíveis, tendo um carro a álcool. 

Outro incentivo era a possibilidade de abastecimento dos carros aos sábados, coisa 

vedada, àquela época, aos proprietários de carros a gasolina. 

A Fiat, chegada ao Brasil em 1976, lança em 1980 o primeiro carro a álcool de 

fábrica homologado no país, o Fiat 147. Um primeiro posto na Cidade de São Paulo, na 

59 Cf MíC/MME/MTIANFAVEA, 1979. Citações do documento, pp 1 e 2. 
60 Com O consumo nacional de gasolina em torno de 13,5 bilhões de litros em 1979 (fonte: CNP), e 
aceitandc-se o limite de 20% na adição de anidro ao combustível, o emprego de álcool limitar-se-ia 
igualmente a algo em torno de 2,7 bilhões de litros. Com efeito, o consumo de anidro naquele ano foi de 
2,83 bilhões de litros (fonte: IAA, CODEPLAN-DES), bastante aquém da meta mencionada para 1985. 
Dados citados em Castro Santos, 1993, tabelas 12 e 23. pp 282 e 302, respectivamente. 

Como as ligadas a: formas de distribuir progressivamente a produção no territdrio nacional, adequação 
do sistema de distribuição de álcool, possibilidade de revisão das metas, etc. Cf. MIC/MMEAvE/ 
ANFAVEA, 1979. 
62 Cofap, 1980d. 



Av. Angélica, começa a fornecer o combustível a particulares. A partir daí, vai-se 

constituindo uma rede de postos, cuja relação saía periodicamente nos jornais da cidade. 

Vai-se iniciando, assim a chamada segunda fase do Proálcool. Há, nesse período, uma 

forte publicidade em torno do álcool, sempre caracterizando-o como combustível 

nacional, substituto do petróleo importado, símbolo da iniciativa tecnológica brasileira, 

etc. 

No entanto, no inverno de 198 1, conforme receavam os técnicos do CTA, os 

proprietários de carros a álcool têm razões de queixa. Um relato de um usuário nos traz 

algo sobre isto: 

"No início da década de 1980, eu acordava muito cedo, diariamente, para ir ao 

trabalho. Em minha garagem, me esperava um automóvel Gol a álcool. Com 

muita freqüência, repetia-se a história: após várias tentativas em fazer 

funcionar o citado automóvel, eu acabava lançando mão da minha velha 

Brasilia a gasolina e seguia imediatamente para o trabalho, sob pena de me 

atrasar." 63 

Segundo o engenheiro Paulo Ewald, os motores que estavam sendo vendidos 

não estavam bem desenvolvidos. Apenas alguns modelos se destacavam: 

"O Corcel sempre foi um bom motor; depois a WV conseguiu acertar o Passat 

1.6. 8 Monza também era um bom motor a álcool ... Se pensarmos bem, a 

gente não tinha muitas opções de bons motores." 64 

Portanto, poderíamos encontrar variadas respostas para a pergunta contida no 

título desta seção (já temos um carro a álcool?). Para os signatários do protocolo acima 

citado, o carro a álcool era uma "aplicação já em estado desenvolvido". Entretanto, 

usuários e engenheiros ou outros atores poderiam ter respostas diferentes. A opinião do 

engenheiro Paulo Ewald, por exemplo, é de que no país "não foi desenvolvido um 

motor para o álcool, e sim um motor a álcool, um motor simplesmente capaz de operar 

com o combustível". Isso porque todas as estratégias para se empregar o álcool como 

combustível, partindo do motor a gasolina, seguiram pelo caminho de fazer adaptações 

63 Entrevista realizada com o Sr. Costa, em maio/2000. 
Paulo Ewalá, entrevista citada. 



nesse motor, e pouco se alongaram nesse caminhoh5. Para o engenheiro, as pesquisas 

deveriam prosseguir, visando melhor explorar o uso do etanol. 

Segundo um outro relato, tendo-se partido tão-somente de um motor a gasolina, 

puderam ser identificados "aspectos que podem ser considerados vantajosos em relação 

à gasolina e outros que seriam desvantajosos se não adequadamente  tratado^"^^. Entre 

os aspectos considerados positivos são citados no relato a alta octanagem do 

combustível (fator já citado em 4.3), o fato dele não ser solvente de óleos minerais - 

"não lava a lubrificação das paredes do cilindro e não contamina o óleo do cárter", - e 

a realização de urna combustão sem resíduos carboníferos nas paredes dos cilindros. 

Entre os fatores considerados negativos, sempre tendo-se a gasolina como parâmetro, é 

citada sua vaporização somente a alta temperatura, o que antecipava os problemas com 

a partida a 

4.6 Vínculos que se enfraquecem no CTA 

O CTA fez as primeiras conversões de motores na segunda metade da década de 

1970: o motor do Corcel, do "Dodginho" e o motor Volkswagen 1300. Depois 

começou, dentro do programa dos CCT's, a assessorar as ret5cas da sua área de 

atuação nas conversões, além de dar apoio aos outros CCT's, e apoio direto às fiotas 

experimentais. Nessa fase, foram convertidos os motores Volkswagen 1600 (Fusca, 

Passat), o do Opala, Chevette, sempre com o apoio do CTA. O Centro realizava testes 

nos motores e emitia um relatório para a STI proceder à homologação de cada modelo. 

A partir de 1981, a prática das conversões começava a diminuir, uma vez que a 

indústria já começara a fabricar o carro a álcool. As fiotas que possuíam os veículos 

experimentais convertidos já entravam em processo de renovação, já que um veículo 

daquelas fiotas, dada sua intensa utilização, tinha uma vida útil, em média, de 5 anos. 

65 Entrevista citada com Paulo Ewald. 
Cofap, 1980d.. 

67 O álcool vaporiza-se a temperaturas acima de 70" C, enquanto a gasolina inicia a vaporização em torno 
de 20" C. Cf Cofap, Publicação Especial, 1980d. Note-se como este comportamento do álcool é citada em 
4.2 como um ponto a favor do álcool, já que, ligado a seu rendimento térmico, favorece os fatores 
potência e consumo. Assim, uma desvantagem ou até um impedimento pode-se converter - 
suponhamos que, por algum outro meio se resolva o problema da partida a f io - em uma clara 
vantagem. 



Então, a partir de 1982, alguns dos primeiros fuscas da TELESP já começariam a ser 

desativados e substituídos por carros a álcool de fábrica. 

A partir de 1981, as atengões do laboratório de motores do CTA voltar-se-ão 

para um novo projeto, o do motor de serviço pescado a álcool. Em 1982, encerra-se todo 

o programa de pesquisa ligado aos CCT's, controle das Fotas, transferência de 

tecnologia, a responsabilidade pelas retíficas, etc. Alguns CCT's ainda continuaram 

(IME, STI, etc.), mas o CTA nessa altura encerra sua participação, encerrando-se 

também no Centro as pesquisas com o carro a álcool. Contudo, não que os engenheiros 

dessem essa pesquisa por encerrada. Uma das questões cmciais para eles era definir um 

novo formato para as câmaras de compressão, que pudesse melhor explorar as 

características do etanol, especialmente sua maior octanagem. Nesse sentido, os 

rebaixamentos de cabeçote teriam sido apenas soluções parciais, porém indicativas do 

terreno fértil que naquele ponto se apresentava.68 

Entretanto, os esforços todos se dirigem ao Projeto MCOE (Motor Ciclo Otto a 

Etanol), depois Projeto MBR (Motor Brasileiro), cujo objetivo central era desenvolver 

um motor a álcool para serviço pesado, ou seja, para ônibus ou caminhões pequenos. No 

começo, algumas alterações foram pensadas para a parte mecânica, que pudessem dar 

um efetivo diferencial a esse motor, tomando-o mais leve, mais eficiente. Primeira 

aliança vislumbrada: pensou-se fazer um motor todo de alumínio, pelo baixo peso. 

Contudo, verificaram os engenheiros que não havia tecnologia no Brasil para isso, 

ninguém que conseguisse fabricar o bloco de alumínio69. Pensou-se em usar injeção 

eletrônica, que também não existia ainda no Brasil e, portanto, exigiria grandes 

investimentos no próprio CTA. Conta Ewald: 

"Então a própria STI falou: 'Não, vocês vão fazer um motor simples. Se começar 

a inventar muito, a gente não dá dinheiro'. Ai teve-se que deixar de lado 

carburador, distribuidor, etc. A impossibilidade de definição de uma câmara de 

combustão foi outra perda emportante em termos de pesquisa".70 

Entrevista citada com Paulo Ewald. 
" Paulo Ewald, entrevista citada. 
70 Idem. Para os engenheiros, retoma aqui a questão da definição das câmaras de combustão. Novamente 
uma aliança que n20 se concretiza, a exemplo do que acontecera com os motores para automóveis. 



As limitações de recursos, então, desde o início apontavam para que se fizesse 

- no jargão dos laboratórios - um motor 'feijão-com-arroz', ou seja, que incorporasse 

os recursos mais conhecidos de tecnologia de motores, via um projeto que não 

demandasse elevados investimentos em novos equipamentos, ou outros custos. Isso 

seria um ponto crítico, pois, "de todo modo, seria um motor ciclo Otto a álcool 

buscando abrir espaço em um campo do motor dieselw7'. Os motores diesel, em 

comparação com os do ciclo Otto, possuem maior rendimento térmico, ou melhor 

aproveitamento relativo da energia: relação mais favorável entre a quantidade de 

energia mecânica produzida e a fornecida pelo combustível72. 

Entretanto, é preciso ter em mente que nessa "competição" estarão presentes 

muitos outros atores, com importante papel para o preço final ao consumidor dos dois 

combustíveis, em cuja composição entram não só os custos de produção mas também 

outros tantos critérios, ou outras tantas traduções, reunidas no que se chamapolítica de 

preFos de cornbu~tiveis~~. Ewald dá exemplo de outras possibilidades de traduções: 

"A diferença de rendimento continua muito grande. Isso, contudo, não é um 

impedimento, pois na Suécia são empregados Ônibus a álcool, por razões 

ambientais. 0 s  suecos preferem pagar mais, para ter uma boa qualidade do ar. 

Entretanto, precisariam ser consideradas as particularidades brasileiras: há 

trabalhadores que precisam pegar dois ou mais Ônibus, tanto para ir como para 

voltar do trabalho; quem bancaria a diferença de preço...?"74 

O orçamento inicial do Projeto MCOE/MBR previa US$ 20 milhões e disso o 

CTA só chegou a receber 10%. Começando a faltar dinheiro da fonte original, - o 

convênio com a STI, - o Ministério da Aeronáutica ainda proveu mais US$ 0,5 

milhão. Ou seja, chegou-se a algo em torno de 12,5% do total previsto. 

Não foi possível, - e para Ewald isto teve forte vinculação com as restrições de 

verbas, - ir muito além das primeiras importantes alianças já conquistadas. A 

semelhança do que ocorrera com o motor a álcool para automóveis, os engenheiros não 

71 Idem. 
72 Segundo Ewald, enquanto os bons motores diesel proporcionam um rendimento de até 42%, um motor 
a gasolina alcança, em casos muito especiais, 30-31%, e e a áicool, 35%. 
73 Trataremos desta questão no Capítulo 6, O Maci-o e o Mero nas Tentativas de Substituição do Óleo 
Diesel. 



alcançariam fortalecer suficientemente as alianças por eles preconizadas para o motor a 

álcool para serviços pesados. Nas palavras do engenheiro: 

"... na verdade, esse desenvolvimento mal foi começado, porque, uma vez que 

ele funcionou, foi considerado pronto; acabou o dinheiro para ele. Justamente 

na hora de afinar o motor, desenvolvê-lo, ver quais eram as falhas, corrigir, 

acabou o dinheiro. Então nada foi feito. Poderíamos investir em melhorias na 

câmara de combustão, definir um coletor de admissão, enfim partir para o 

ajuste fino dele."" 

Hoje, do previsto para o MCOE/MBR, pouco restou: o CTA tem um protótipo 

do motor em funcionamento, - um ônibus trafega internamente no Centro 

empregando-o, - e outra unidade desativada, exposta no corredor de acesso aos 

laboratórios, como peça da memória do Centro, além de algum ferramenta1 de fundição: 

"Podemos fazer fundição de bloco, e de algumas outras peças, como 

virabrequim. Para cabeçote não temos mais ferramental. (...) A gente tem um 

motor que tem um 'hardware' bom, mecanicamente é bom; mas precisaria ter 

um 'software', ou seja, a parte que realmente mexe com fluido de trabalho 

precisaria ser refeita: câmara de combustão, os sistemas, isso tudo precisaria 

ser refeito para ele ser mais eficiente." 76 

Uma comparação simplista - levando-se em conta tão-somente os indicadores 

de consumo alcançados - do motor com seus concorrentes no tipo de serviço, os 

motores a diesel, o colocaria hoje em desvantagem (o protótipo que trafega no CTA faz 

0,8 a 1 km/l, enquanto um similar a diesel faria aproximadamente 3 W l ) .  No entanto, 

como é um motor projetado para trabalhar com altas taxas de compressão - compatível 

com o álcool - ele se ajustaria muito bem, segundo Ewald, ao gás natural77, e, neste 

caso, de forma competitiva com um motor diesel. 

Visando a obtenção de recursos para a continuidade do projeto MCOEIMBR, 

foram feitas várias tentativas junto a FINEP. No entanto, segundo Ewald, o órgão seguia 

-- 

74 Paulo Ewaldo, entrevista citada. 
75 Idem. 
76 Idem. O bloco é a parte mais volumosa do motor, onde são incrustados os cilindros. Virabrequim, ou 
árvore de manivelas, é a peça que possibilita o movimento alternado dos êmbolos. 
77 Idem. 



urna política de só h c i a r  projetos quando houvesse um fabricante interessado em 

aproveitá-los, ou seja, em produtos que tivessem possibilidade de passar a linha de 

produção a curto prazo. Assim, 

"Financiamento para pesquisa não houve mais. Essa foi a grande dificuldade. O 

projeto MBR foi encerrado oficialmente, por ordem do Ministério da Aeronáutica 

em 1988. Antes disso já havia cessado o financiamento do governo para ele. De 

1986 pra frente já não veio dinheiro. A FINEP já não financia a fundo perdido. Só 

se houvesse retorno imediato". 78 

O CTA teve ainda um outro envolvimento com o álcool, demanda e 

financiamento direto do Ministério da Aeronáutica: a conversão de um motor 

aeronáutico para funcionar com álcool. Por volta de 1981, foi escolhido um motor 

Laicome 10540, motor da aeronave Ipanema, - um avião agrícola, - mesmo motor da 

aeronave de treinamento T25, da FAB. 

Foi feito um programa em conjunto com o fabricante do motor, a Laicome. O 

CTA fez todos os ensaios que são exigidos na homologação - calibração, teste de 

detonação, de durabilidade. Como resultado, houve um vôo, no dia 1 111211 985, de uma 

aeronave T25 a álcool, no próprio CTA. Entretanto, a semelhança de trabalhos 

anteriores, 

" (...)Também foi só mostrar que funcionava, que voava. E parou." 79 

Depois desse vôo-marco, a fase seguinte pretendida pelos engenheiros - feitos 

já todos os ensaios em dinamômetro - seria a dos ensaios em vôo, ligados ao 

desempenho da aeronave, limitações, problemas, etc. Isso, entretanto, não se concretiza. 

No CTA, os recursos para projetos específicos como o do MCOEIMBR, ou da 

aeronave T25 movida a álcool, provêm de fonte externa - STIIMIC ou o próprio 

Ministério da Aeronáutica. As verbas próprias do CTA são para manutenção das 

unidades, e para atender somente a determinados projetos, que sejam de interesse direto 

do Ministério da Aeronáutica. No caso do carro a álcool e do MCOEIMBR, os recursos 

78 Idem. 
79 Idem. 



vinham da STIIMIC; já para o avião, vinham do Ministério da Aeronáutica. Para Ewald, 

a questão do financiamento tem sido um ponto crítico: 

" As negociações com vistas a obtenção de financiamento eram feitas pelos 

próprios chefes das unidades. Depois passou a haver um órgão no CTA que 

centraliza isso, que faz os contatos com os órgãos financiadores. Então as 

negociações ficaram mais distantes". 80 

Para o engenheiro, a falta de efetivo interesse por parte do governo em investir 

no álcool tem sido a principal causa da descontinuidade dos projetos. O grande interesse 

demonstrado no governo Geisel, já no final do governo Figueiredo diminuíra 

consideravelmente, e depois, do governo Sarney em diante, simplesmente inexistiu. 

A própria retomada do projeto MBR hoje estaria comprometida pela falta de 

recursos: 

" Nós não temos equipamentos para avaliar emissão, o que seria hoje 

fundamental. Para qualquer desenvolvimento que se pretenda fazer em um 

motor, o primeiro ponto para o qual as atenções se voltam são as emissões. A 

gente precisaria se modernizar. E isso não acontecendo, nos distanciamos 

cada vez mais da tecnologia automobilística de ponta." 81 

4.7 Considerações finais 

Neste capítulo acompanhamos a metamorfose que se dá com o álcool, assim 

como com outros atores que vão se agregando a rede onde se dá a construção do 

combustível: retíficas, cabeçotes, fiotas experimentais, postos de combustíveis, etc. O 

álcool é submetido a exaustivos testes em bancadas dinamométricas, motores 

estacionários, carros em funcionamento normal, etc., onde seus porta-vozes ganham 

essa credencial e procuram descrevê-lo/constnii-10 como uma boa alternativa aos 

derivados do petróleo, em épocas de altos preços deste produto. 

'O Idem. 
81 Idem. 



O "mesmo" álcool 6 agora um outro álcool, não só em perspectiva temporal, - 

do início atk o final da década de 1970, - mas tambkm conforme se (re)constroem 

inúmeros ligações com variados atores. Nas palavras de John Law, "mais do que um e 

menos do que muitos"s2. Para tal, têm um papel significativo as inúmeras alianças 

conquistadas sob influência das atividades do engenheiro Stmpf e sua equipe: com 

materiais que sejam resistentes a corrosão pelo álcool; com os cilindros dos motores; 

com os CCT's, retificas, frotas de teste, agentes de linanciamento das pesquisas, etc. 

Stumpf reforça a tradução já proposta por vários outros atores, que postula a 

equivalência entre, de um lado, a <autosufiência nacional em combustíveis para uso 

veicular>, a <redução da poluição atmosférica> e, ainda, a <economia e geração de 

divisas>, e de outro, o <emprego do álcool como combustível>83. Seu laboratório atua 

de fato como um contra-laboratório, onde afkmações depreciativas ligadas ao álcool 

combustível são problematizadas, e onde os pesquisadores lançam mão de inúmeros 

equipamentos que forneçerão indícios sobre o "correto" comportamento do 

combustível. Assim, visam - e, em boa medida, conseguem - dissolver a legitimidade 

dos pretensos porta-vozes, críticos do uso do álcool como combustível; induzem o 

álcool a "mudar de campo", a se comportar da maneira como eles, - legítimos porta- 

vozes, - afirmam. 

Observemos como no processo de fusão de metas a que assistimos, elas se 

traduzemltraem, se reforçam e se transformam. Tomemos um exemplo: a indústria 

automobilística, em seu vínculo com o carro a álcool, será um importante ator, pois ela 

terá expressivo papel em "mostrar" à opinião pública que o novo combustível é um fato, 

não uma ficção de engenheiros: milhares de carros passarão a rodar, em todo o território 

nacional, movidos a álcool. Entretanto, este reforço à posição do laboratório do CTA na 

construção do combustível virá também deslocar o caráter dessa construção, dada a 

diferente definição que os vários atores - indústria, governo, CTA, etc. - darão para o 

"mesmo" objeto sendo construído. Como já referimos, para alguns, temos um carro já 

82 Ver LAW, 1996, espec. Capítulo 1, Introdução. 
83 Ver 1.3, A gênese do Proálcool (um Pequeno Esboço). 



desenvolvido; para outros, - como é o caso dos engenheiros do CTA, - muito ainda 

resta a fazerg4. 

Entretanto, haja vista o importante papel do laboratório do CTA no trabalho de 

(dissolução de inúmeras resistências a) construção da rede que daria suporte ao novo 

combustível, julgamos relevante interrogamo-nos em que medida estas atividades de 

laboratório puderam exercer seu importante papel. Ou, dito de forma diversa, em que 

medida a baixa solidez de certas alianças - aquelas que tratam do financiamento das 

pesquisas - não teriam dificultado a continuidades dessa proveitosa aliança do álcool 

com os engenheiros do CTA'~. 

No final da década de 1970, os engenheiros consideravam promissores os 

resultados alcançados com relação ao desempenho do álcool combustível e de toda a 

rede a ele ligada: ar para a mistura, pistões, cabeçotes, fiotas experimentais, e outros 

tantos. Contudo, não endossavam a idéia de que a utilização do álcool em veículos era 

"aplicação já em estado desenvolvido", como faziam as partes signatárias do protocolo 

ajustado para a fabricação dos primeiros carros a álcools6. Antes, entendiam os 

engenheiros ser necessário investir mais em certos ítens dos motores ciclo Otto, que 

havia pouco tempo empregavam somente gasolina, para melhor adequá-lo ao emprego 

do novo combustível, e ainda, em uma próxima etapa, trabalhar no desenvolvimento de 

uma tecnologia de motor completamente nova, mais adequada ao etanol. 

Uma das primeiras negociações que os engenheiros vislumbravam dizia respeito 

às câmaras de combustão. Tinham como importante investimento futuro a modiEcação 

do formato dessas câmaras, para melhor aproveitamento da maior capacidade anti- 

detonante do álcool, haja vista que as primeira ações com esse fim, constituindo-se, de 

certo modo, um improviso, tratavam, tão somente, de fazer um rebaixamento do 

84 Esta representa, decerto, uma questão csucial: como efetuar a tarefa - indispensável -de trazer atores 
em número sdciente para participar da constmção de um fatohrtefato, sem, no entanto, transfomá-10 
sobremodo, sem descaracterizá-lo? Para ení?entar essa dificil tarefa, essa verdadeira "contradição" Latour 
discute várias modalidades de traduçWtPanslações. Cf. Latow,1987, pp. 108 e seg.. 

Latow emprega, em LATOUR, 1987, a seguinte idéia: a força de uma corrente é a de seu elo mais 
fiaco. Claro está o sentido metafórico, já que uma rede não possui uma organização linear. No entanto, 
em uma rede quando ligações importantes se rompem, outras precisariam ser constituídas, da mesma 
natureza, ou de uma natureza tal que pudesse atenuar ou anular a perda das primeiras. 
86 Cf. MIC / MME / h!íT / ANFAVEA, 1979: 2. 



cabeçote dos motores a gasolina. Assim, modificações mais substantivas nesse formato 

pareciam ser um caminho promissor a ser seguido. Outros pontos ainda havia: 

"A injeção eletrônica, se bem analisarmos, deveria ter sido primeiramente 

implantada em carros a álcool, pois estes seriam muito mais beneficiados que 

os a gasolina." 87 

Nos momentos de mais intensas atividades do laboratório, convênios com outros 

setores governamentais (MME e STIMC) garantiram um bom fluxo de recursos para o 

desenvolvimento do carro a álcool, quando o CTA chegou a poder oferecer atrativos à 

vinda de profissionais que trabalhavam em montadoras, para os seus quadrosxx. Depois, 

as coisas mudam: 

"No CTA existem as verbas de projetos e as verbas anuais para manutenção 

das unidades. As de projeto acabaram e as de manutenção foram 

escasseando cada vez mais. " 

A partir de 1982, o CTA deixa então de se dedicar ao carro a álcool, voltando-se 

ao citado projeto MCOEIMBR. Por outro lado, outros atores supostamente ligados ao 

desenvolvimento tecnológico do carro a álcool também interrompem esse 

desenvolvimento, ou o deixam seguir a reboque do desenvolvimento do motor a 

gasolina. Algumas importantes melhorias tecnológicas chegariam somente para os raros 

carros a álcool ainda fabricados na fase de declínio do PNA. 

A injeção eletronica, por exemplo, é novo ator que favorece uma série de 

vínculos. Com a conseqüente eliminação do carburador, desaparecia a maior parte dos 

problemas de corrosão. Inicialmente, empregou-se a injeção sigle-point, que reduz 

bastante o problema da dirigibilidade porque a mistura ar+combustível então é 

produzida mais próximo dos cilindros onde vai se dar a queima (no entanto, o coletor de 

admissão do motor a álcool ainda necessitava do aquecimento extra). Depois, a injeção 

multi-point elimina por completo o problema de dirigibilidade, já que há um bico de 

injeção da mistura em cada um dos dutos de abertura nos cabeçotes, que são as entradas 

87 Paulo Ewald, em entrevisia no CTA. São José dos Campos, 25/10/1999. 
Idem. 

89 Idem. 



dos cilindros. Sem a passagem da mistura pelos coletores de admissão, a mistura não 

mais se condensa: ela entra e queima. Isto ainda permite maior uniformização da 

produção entre motores a álcool e a gasolina, já que um único tipo de coletor de 

admissão pode ser empregado. 90 

Porém, a chegada destes novos atores/vínculos favoráveis se distancia da fase de 

auge do PNA (1985/1986), quando quase toda a produção brasileira de automóveis era 

de movidos a álcool. Comenta Ewald: 

"Na hora em que se tinham os motores homologados, sejam os das retíficas, 

sejam os das fábricas, parava-se de investir naquele motor. O motor a 

gasolina, ao longo desse tempo todo, desde os anos 1980, continuou 

evoluindo, e o movido a álcool não." 

No auge do PNA, cessam as pesquisas visando ao desenvolvimento do motor a 

álcool. A implantação das citadas melhorias dar-se-á já na década de 1990, e a indústria 

automobiitica, -já com a produção de modelos a álcool bastante reduzida, - sequer 

a faz dando tratamento igual para as versões a álcool e a gasolina de um mesmo modelo. 

Alguns modelos que incorporaram as últimas tecnologias de injeção eletrônica, por 

exemplo, nunca tiveram uma versão a álcool.92 

Nos relatos das três atividades de pesquisa do CTA ligadas ao álcool, - o motor 

a álcool para automóveis, o motor para serviço pesado e a aeronave a álcool, - chama- 

nos a atenção um ponto em comum: a descontinuidade de investimentos, quando chega 

o momento de apuração, ajuste fino, considerado fundamental pelos engenheiros. 

Idem. 'E hoje já existe a injeção sequencial: as aberturas e o envio da mistura se dão em sintonia 
precisa com a seqüência em que trabalham os cilindros, na mesma sequência da ignição. Ou seja, na hora 
que a válwla abre, em que o cilindro está descendo, está aspirando ar, ocorre a injeção. Então não ocorre 
mais o problema de condensação do combustível, dele voltar a ser líquido". 
91 Idem. 
92 Idem: "A G N  por exemplo, desenvolveu o motor do Monza a álcool, e depois simplesmente não se 
achava esse motor. Saiu o Kadett, que usava motor Monza e não se achava Kadett a álcool. O Vectra foi 
lançado em 1994 e nunca teve uma versão a álcool. A versão a gasolina, desde o início, já saiu com 
injeção multi-point. E é o mesmo motor do Monza." 



5 A Busca do Incremento da Produção de Óleo Diesel - Uma Rede 

5.1 Introdução 

Em 03 de outubro de 1953, a Lei NO 2004 instituía o monopólio da União sobre a 

indústria do petróleo, sendo criada a Petrobrás, instrumento de execução desse 

monopólio, empresa voltada especialmente às atividades de produção e refino de 

petróleo1. Em 1970, passadas quase duas décadas, a quantidade de derivados de petróleo 

produzida pela empresa iria conferir ao País a autosuficiência em refino de petróleo." 

Entretanto, desde 1953, além da preocupação com a expansão quantitativa da produção 

de derivados, buscava-se atingir o melhor equilíbrio possível entre a estrutura de re3no 

(conjunto de derivados produzidos, com seus respectivos percentuais) e a estrutura de 

demanda. 

Como vimos em 1.4, esse equilíbrio entre as estruturas (ou perfis) de refino e de 

demanda por derivados, era, na década de 1980, uma questão preocupante para diversos 

atores ligados de alguma forma ao PNA. Estes, ligados especialmente a Petrobrás, 

MME, MIC e outros órgãos governamentais, chegavam a defender pronta diminuição 

dos incentivos ao carro a álcool, caso não se resolvessem certos "impasses"3 decorrentes 

dos desníveis entre refino e demanda, que provocavam, de um lado, um excedente de 

gasolina e, de outro, falta de óleo diesel. Como a exportação de gasolina e a importação 

de diesel não se faziam sem certas d5culdades4, uma das traduções que surgem é: a 

<solução/abrandamento dos impasses do programa do álcool> será buscada através do 

<aumento da produção de óleo diesel e diminuição da de gasolina>. 

Embora uma análise detida desses eventos extrapole o escopo por nós adotado neste trabalho, cumpre 
notar que eles não terão sido, decerto, senão efeito de uma complexa rede sociotécnica, envolvendo os 
mais variados atores. 
2 As atividades de refino no país iniciaram em 1932, com a instalação da Destilaria Sul-Riograndeme, em 
Uruguaiana, RS, com capacidade para 25 m3 por dia, ou 157 barris por dia (l3PD). Por ocasião da criação 
da Petrobrás, após a instalação de outras destilarias, o País tinha uma capacidade instalada para 12,33 mil 
BPD (FONSECA, 1990). Hoje, essa capacidade é da ordem de 1 milhão, 650 mil BPD (Cláudio Carmo 
Herrmann Júnior, Chefe do Setor de Estudos e Investimentos - Refino e Comercialização da Petrobrás. 
Entrevista realizada na sede da empresa, Rio de Janeiro, em novembro de 2000 - Em novembro de 2002 
obtivemos em www.petrobras.com.br o valor de 1,639 milhão de BPD). 
3 Ver 1.4. Cf. também CNE - Comissão Nacional de EnergidSecretaria Executiva. Informação ao 
Plenário No. 02/20 CNE. 1987. 
4 Ver 1.4: 'Zigações importantes estariam se enfraquecendo?" 



Após inúmeras reconfigurações por que passou a rede que define a estrutura de 

demanda por derivados, o mesmo acontecendo com a que d e h e  a estrutura de refino de 

petróleo, alguns destes produtos passam, conforme essas mesmas reconfigurações, a ser 

vistos por certos atores-redes como "indesejáveis", outros nem tanto, e outros seguem 

sendo, antes, buscados através das mais variadas alianças: 

"Existem produtos que são cada vez mais indesejáveis. O resíduo de vácuo, 

por exemplo, serve para fabricação mais direta de óleo combustível, e a 

tendência desse derivado é sobrar." 

No que diz respeito ao diesel, fonte de preocupação nos anos 1980, devido a 

baixa produção frente à demanda, 

"A dieselização da frota não é uma exclusividade do Brasil, ela está 

acontecendo no mundo inteiro. No prazo mais longo, o que se espera é menor 

crescimento da produção de diesel, se comparada a demanda. (...) Na Europa 

é muito grande a dieselização; Brasil e Argentina, grandes mercados da 

América latina estão indo nesse rumo; aliás, nós já estamos há muito tempo. 

Mesmo nos EUA, a demanda por diesel tem crescido muito, por conta da 

grande procura por camionetes, os chamados sporf-utilities muitos dos quais 

são a dieseln6 

Já em se tratando de gasolina, 

"Na década de 1980, início da de 1990, a gente regulava o mercado, 

exportava uma parte da gasolina, equilibrando produção e demanda. A partir 

de 1989, o Proálcool começou a entrar em decadência, a produção de carros a 

álcool praticamente sumiu; então começou a haver uma reconfiguração da 

frota, com aumento expressivo da demanda por gasolina. Houve anos 

(l994,l99S) que a demanda cresceu em torno de 20%. Então deixamos de 

exportar. " 

Donizeti Aurélio Silva Belato, engenheiro de processo da Divisão de Tecnologia de Processo de Refho. 
Entrevista realizada no CENPESPetrobrás, Rio de Janeiro, em setembro de 2000. 

Cláudio C m o  Hemann Júnior, entrevista citada. 
7 Idem. 



Neste capítulo, buscareinos construir um relato acerca das reconfigurações 

ocorridas nas últimas décadas na rede que deflne o perfil de produção de derivados de 

petróleo; sobre as inúmeras negociações necessárias para tal, envolvendo humanos e 

não-humanos, incluindo o próprio petróleo8. Perguntaremo-nos, portanto, acerca de que 

novos atores passam a atuar, e que novas ligações são (re)construídas no seio dessa 

rede, intimamente ligada por mútuos vínculos, aquela que define o perfil de demanda 

por derivados. 

5.2 Petróleo, petróleos, e um esquema de refino em permanente construção 

O que chamamos de petróleo é uma gama de produtos constituídos por uma 

mistura de hidrocarbonetos, - compostos formados por carbono e hidrogênio, - e por 

pequenas quantidades de outros compostos. Embora referido genericamente como um 

produto único, geólogos apontam a existência de muitos tipos de petróleo, de acordo 

com a formação geológica do local de onde é extraído e a natureza da matéria orgânica 

que lhe deu origem.. Além de sua composição, varia também seu aspecto, que pode ser 

mais ou menos viscoso, e apresentar coloração segundo uma ampla faixa, desde o 

amarelo claro, semelhante a gasolina comercial, até o preto, passando por tons 

esverdeados e amarromados. 

O refino é um conjunto de operações de beneficiamento às quais o petróleo bruto 

é submetido para a obtenção de produtos específkos. Nesse processo, as diversas 

fiações do petróleo são separadas e processadas visando à sua transformação em 

produtos de utilizações as mais diversas. Dada a grande variedade da matéria-prima, 

uma primeira tarefa de laboratório é identificar seu tipo: petróleos mais "leves" poderão 

favorecer um elevado rendimento em naftalgasolina (os chamados derivados leves) e 

quero senelóleo diesel (derivados ditos médios); os mais "pesados", em óleo 

combustível, asfalto, etc. No Brasil, parte majoritária do petróleo processado provém da 

Latour (1987) destaca a simetria que há entre os processos de mobilização de humanos e não humanos 
em torno de certa co11~tpução. Em ambos os casos, é necessário constituir duradouras alianças, mediante 
complicadas e custosas negociações: "... não é nem mais nem menos dincil interessar um grupo na 
fabricação de uma vacina do que interessar o vento na fabricação de pãoyy. (Ver Machindions of forces, 
pp. 128 e seg.) 



maior província produtora nacional, situada na Bacia de Campos, litoral fluminemeg, 

produto classificado como pesado, o que orienta a conformação das destilarias 

nacionais. 

O processamento do petróleo nas refinarias se dá em diversas unidades. 

Inicialmente, todo o petróleo bruto a ser refinado passa pela destilação primária ou 

destilação atmosférica, que o separa em seus principais grupos de hidrocarbonetos. 

Nesse processo, o petróleo, pré-aquecido, é introduzido em uma torre de 

fiaciorzamento, que possui uma série de pratos com borbulhadores, dispostos 

horizontalmente. O princípio geral de funcionamento é o seguinte: como a parte de 

baixo da torre é mais quente, os hidrocarbonetos gasosos tendem a subir e se vão 

condensando ao passarem pelos pratos. Dessa primeira destilação são recolhidos, 

principalmente, como derivados: gás, &a, gasolina, querosene e diesel, conforme o 

esquema da Figura 5.1 : 

Fig. 5.1 A Destilação ~trnosférica.'~ 

Cada um dos derivados possuirá uma correspondência com uma certa faixa, da 

curva de destilação do petróleo. Por exemplo, de 15°C a 143"C, aproximadamente, 

situa-se a faixa correspondente a naitdgasolina. Assim, pode-se dizer que o produto 

resultante da destilação nessa faixa de temperatura é um produto "na faixa da gasolina" 

9 De uma proáução petrolífera média de 1.004.280 barris por dia (bpd), em 1998, 723.586 barris 
provinham de plataformas marítimas do litoral fluminense. m. http://www.petrobras.com.br/~ames/ 
fl  3.htm. 
10 - Os percentuais de rendimento indicados têm caráter aproximativo e são relativos às características 
médias do petróleo produzido no País. Esta observação vale igualmente para os demais percentuais de 
rendimento que serão indicados adiante em outros processos de refino. 



(ou da d a ) ,  expressão que indica que o produto poderá - em geral com tratamentos 

adicionais - atender às especificações exigidas para a gasolina (ou d a )  comercial. 

Assim, as várias fiações são retiradas nas alturas correspondentes da torre de 

fiacionamento, podendo as mesmas seguir para processamentos adicionais para se 

transformarem em produtos finais, ou servir de "carga" (base ou matéria-prima) para 

produção de outros derivados ditos "mais nobres", ou de maior valor comercial. As 

fiações mais pesadas do petróleo, que não foram separadas na primeira destilação 

(resíduo atmosférico), são retiradas pelo fundo da torre, e servirão de carga para outros 

processos, dependendo do perfll de refino desejado. 

FONSECA (1990) caracteriza diversas eras na evolução dos perfis de demanda 

e de refino no País. A primeira delas foi a Era dos Pesados, de 1954 a 1965, quando o 

grupo de derivados com maior participação no perfil de demanda era o dos pesados, 

como o óleo cornbu~tível~~. Assim, o esquema de refino praticado nesse período 

baseava-se fortemente nas destilações. Como mostra a Fig. 5.1, a destilação atmosférica 

proporciona 55% de resíduo atmosférico, carga para outra fase, o craqueamento 

térmico13, com alto rendimento de óleo combustível. 

De 1966 a 1975, seguindo a mesma caracterização, teríamos a Era dos Leves, 

com redução da participação dos derivados pesados (de 37,4% para 32,4%) e 

crescimento da de gás liquefeito de petróleo (GLP, ou gás de cozinha) e dos leves (de 

38,1% para 41,2%, em conjunto) no perfll de demanda. Em termos de refino, essa seria 

a era do craqueamento catalítico, quando o resíduo atmosférico seria direcionado a 

processos que pudessem transformá-lo em quantidades adicionais de gasolina. O 

esquema de refino será composto basicamente, então de unidades de destilação 

atmosférica e a vácuo, e das unidades de FCC (Fluid Catalistic Cracking - 

Craqueamento Catalistico ~luidol", conforme a Figura 5.2: 

Da mesma forma, o produto querosene, na faixa do diesel, pode ser incorporado à produção deste 
último. 
12 O autor associa essa maior participação ao período de crescimento industrial do País. Cf FONSECA, 
1990: 03. 
13 O processo de craqueamento (que vem do inglês to crack - quebrar) segue o seguinte princípio: 
moléculas maiores são quebradas e transformadas em moléculas menores. O craqueamento téimico exige 
pressões e temperaturas altíssimas para a quebra das moléculas. 
14 No craquemanto catalítico, para a quebra das molédas empregam-se catalisadores, substâncias que 
favorecem a reação química sem entrar como componente do produto. 



Fig. 5.2 Era dos leves: busca do incremento da produção de gasolina. 

Por esse novo esquema, o resíduo atmosférico, antes destinado à produção de 

óleo combustível, converte-se em carga para a destilagão a vácuo. Neste processo 

obtém-se 6% de gasóleo leve de vácuo, produto na faixa do diesel, e mais 22% (40% de 

55%) de gasóleo pesado de vácuo, em relação ao petróleo total. Este, por sua vez será 

carga para o craqueamento catalítico fluido (FCC), com uma saída de 11% (50% de 

22%) de gasolina em relação ao petróleo original. Portanto, teríamos assim um 

rendimento total de até 22% de gasolina: 11% oriundos da destilação primária e mais 

11% do FCC. Ocorre ainda que esta gasolina oriunda do FCC, além do alto rendimento, 

é considerada de excelente qualidade. Ainda hoje, o processo é tido em grande 

importância: 

"O FCC é o coração da refinaria, é a unidade de maior rentabilidade. Nós 

temos 14 refinarias, e todas elas tem craqueamento catalítico, algumas têm 

até duas unidades. (...) As frações todas que saem desse processo se 

caracterizam por alto teor de aromáticos, o que é ruim para o diesel, pelo 

índice de cetano muito baixo, mas é bom para a gasolina, por causa da 

~ctana~em." '~ 

Um esquema de refino baseado fortemente no craqueamento catalítico, satisfazia 

bem a demanda da era dos leves. Assim, iria infiuenciar a configuração do parque 

nacional de refino, pois dar-se-á a partir dos anos 60 a implantação de diversas 

l5 Entrevista com Cláudia R G. Alvarenga, Engenheira de Processamento da Divisão de Tecnologia de 
Processos da Petrobrás, realizada no CENPES/Petrobrás, em setembro de 2000). 



refinarias, como a Duque de Caxias (REDUC), a Gabriel Passos (REGAP), a Alberto 

Pasqualini (REFAP), a de Paulínia (REPLAN) e a Presidente Getúlio Vargas (REPAR), 

além da "modernização" - inclusão de uma unidade de FCC - da Refinaria 

Presidente Bernardes (RPBc)'~. 

5.3 "Era dos médios'" entram em cena as unidades de fundo de banil 

De 1976 a 1979, ocorre a chamada Era de Transição, quando diminui na 

estrutura de demanda a participação dos leves e aumenta a dos médios e dos pesados, 

dando-se o equilíbrio entre esses 3 grupos: 30,5%, 29,9% e 32,9%, respectivamente. 

Após 1980, os derivados médios, que já vinham aumentando sua participação 

segundo um ritmo relativamente moderado ao longo das três primeira eras (24,5%, 

26,4% e 29,9%), têm um substancial aumento nessa participação, que passa para 39,1%, 

caracterizando a era dos médios. O óleo diesel se torna o derivado mais demandado e 

projeções indicavam crescimento ainda dessa demanda17. 

Enquanto na era de transição ainda foi possível aumentar a produção de 

derivados médios explorando toda a flexibilidade de um parque projetado para 

maxi~nizar a produção de leves, - além de modificações feitas nas especificações dos 

derivados1', - esta era dos médios irá se caracterizar, em termos de refino, pelo 

surgimento das chamadas unidades de fundo de barril, como o coqueamento retardado 

e a desasfaltação a propano, além das unidades de hidrotratamento, visando ajustar 

produtos "na faixa" de determinado derivado às especificações requeridas para os 

mesmos. A figura 5.3 ilustra, em linhas gerais, o novo esquema de refino. 

O coqueamento retardado, com projeto desenvolvido na própria Petrobrás, 

recebe como carga o resíduo de vácuo - que anteriormente seria destinado à produção 

de óleo combustível - e produz nova série de derivados, entre os quais o GOL (gasóleo 

leve), produto na hixa do diesel, e em quantidade considerável: 8% do óleo bruto total 

(3 0% de rendimento em relação ao resíduo de vácuo). 

l6 Cf. FONSECA, 1990. 
l7 Ver COELHO, 1982, Figura 1 1. 



Fig. 5.3 Novas rotas para a produção de derivados médios. 

Já a desasfaltação a propano, com a mesma carga (resíduo de vácuo), produz o 

óleo desasfaltado, que poderá servir de carga para o FCC e ainda para o 

hidrocraqueamento (apresentado adiante). O resíduo asfáltico pode ainda ser diluído 

para a produção de óleo combustível. 

A partir desse esquema (ver Figura 5.3), passam a co-existir rotas alternativas e, 

com isso, decisões a serem tomadas sobre que direcionamento dar a cada produto 

intermediário. 

Nesta era dos médios entra em operação a Refinaria Henrique Lage (REVAP), 

cujo projeto já incluía plantas de desasfaltação a propano; é feita a duplicação da 

Gabriel Passos (REGAP), com inclusão nesta de unidades de hidrotratamento para 

nafta, querosene e óleo diesel; são projetadas e construídas unidades de coqueamento 

retardado na REGAP e na Refinaria de Paulínia (REPLAN). 

18 Ver adiante como essa tradução, qual seja, o <aumento do rendimento de diesel> será obtido através da 
<mudança de suas especScações> teve papel considerável na busca do equilíbrio entre ofertaldemanda. 



Nesta era são planejadas e construídas também unidades de hidrotratamento 

para derivados médios, para a REFAP, RPBC, REPAR, REPLAN, REDUC, e uma 

unidade de hidrocraqueamento brando (MHC) de gasóleo para a RLAM. 

5.4 O recurso a mudanças nas especificações dos combustíveis 

As especificações de um certo combustível são um conjunto de definições acerca 

de suas propriedades19, como teor de enxofie, viscosidade, ponto de f ~ l ~ o r ~ ~ ,  etc. Essas 

definições são vinculadas por variados atores a múltiplos aspectos, como medidas de 

segurança que devem ser tomadas em relação ao combustível, potencial de emissão de 

"poluentes"3-1 do combustível, bom funcionamento dos motores - ou, de outro lado, 

possibilidade de entupimento de bicos injetares, - etc. 

Decisões sobre a necessidade de tratamento especial - assim como o tipo e 

severidade do tratamento requerido - para a produção de um certo derivado, possuirão 

uma importante vhculação com as especificações requeridas para o mesmo. 

Dependendo do confonto entre as características atribuídas a um produto de que se 

disponha, "na faixa" do diesel, por exemplo, com as especificações em vigor, os 

engenheiros consideram que o produto está pronto para consumo (diesel especificado) 

ou que ainda será necessário submetê-lo a tratamentos de complexidades e custos 

variados. 

Além de influenciar no caráter do tratamento para obtenção de certo derivado, as 

especificações estão ligadas também ao percentual - e, portanto, ao volume - que se 

poderá obter desse derivado, e ainda ao custo dessa produção, no processo de refino. 

Com o "deslocamento das fronteiras práticas entre derivados adjacentes"", pode-se 

obter o aumento da produção de um e diminuição da de outro, favorecendo o ajuste do 

perfil de refino ao de demanda. No caso do óleo diesel, com alterações nos seus pontos 

inferior @ara menos) e superior (para mais) da faixa de destilação correspondente, 

l9 Fixação de faixas de valores em que propriedades selecionadas devem se situar. 
Menor temperatura em que os vapores emitidos por um combustível líquido, quando em mistura com o 

ar atmosférico, se inflamam em presença de uma chama, sem, no entanto, continuarem queimando 
quando a chama é abtada. 

Ver Capítulo 3: Redes Heterogêneas e a Construção Sociotécnica do "Combustível Limpo", 
especialmente 3.4, A Construção de um Padrão de QmzZiclade do Ar. 
22 FONSECA, 1990: 08. 



pode-se incorporar maiores quantidade do produto. Diferentes graus de exigência 

quanto ao teor de um componente - enxofre, por exemplo, - irão permitirlfacilitar (ou 

não) a incorporação de determinadas correntes, etc. 

Encontramos aqui, então, os engenheiros em sua peculiaríssima tarefa de 

deslocar fronteiras, descreverlconstruir objetos, falar em seu nome, reconstruindo-os, 

tendo em vistas as traduções nas quais estão engajados23: para aumentar a produção de 

diesel, os engenheiros irão buscar alianças precisamente nas especi£icações desse e de 

outros derivados: 

" Sensível aumento na produção de diesel foi possível com a modificação de 

sua especificação, que permitiu a adição de frações vizinhas, tanto mais leves 

quanto mais pesadas, mantendo o equilíbrio do produto ".24 

As especificações dos derivados serão, portanto, efeito de um complexo 

processo de negociação no âmbito de uma rede sociotécnica, que envolve demanda, 

processos tecnológicos disponíveis, padrões interna~ionais~~, instâncias governamentais, 

organizações voltadas a questões ambientais, tipo de petróleo refinado, laboratórios, etc. 

Com efeito, no Brasil as especificações dos combustíveis derivados de petróleo 

basearam-se inicialmente em padrões internacionalmente aceitos. Posteriormente, o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP), em grupos de trabalhos com participações de 

representantes da Petrobrás tem efetuado revisões sob influência de fatores como perfil 

23 Na própria história do motor diesel, os engenheiros engajados no seu c'desenvolvimento", 
transformarão a tal ponto o protótipo inicial (a c'invenção") de Rudolf Diesel, que a paternidade será 
assunto sujeito a fortes controvérsias. Enquanto Rudolf Diesel reclama essa paternidade, na reunião da 
Sociedade Alemã de Arquitetos Navais (1912), outros engenheiros viam apenas uma fiaca relação entre 
aquele protótipo e as novas máquinas ''reais". LATOUR (1987), analisando a ação coletiva que torna a 
máquina real, que a ela agrega ligações suncientemente robustas, colocará em questão as noções mesmas 
de inven~ão, desenvolvimento e inovação, ligados a noção de trajetória. Depreendendo dessa história que 
estas delimitações são antes efeitos do fechamento de controvérsias, Latour propõe substitui-las pela 
noção de tradução/tramlação, na compreenção da formação dessas ações coletivas. B. pp 103 e seg. 
24 Idem. 

Segundo LEITE, TOREM et al. (1994), a indústria norte-americana de r e k o  planejava investir nos 
subsequentes dez anos em torno de US$37 biiões para atender às novas especificações de combustíveis, 
US$36 bilhões voltados ao controle das emissões estacionárias das destilarias, devendo arcar ainda com 
aumentos em seus custos operacionais e de manutenção da ordem de US$109 bilhões. Notam os autores: 
"Estas maiores exigências (...)já começam a ser consideradas nos países em desenvolvimento" (pág. 2). 



de demanda, disponibilidade tecnológica do parque nacional de refino, prograinas de 

redução de emissões veic~lares~~, etc. 

Algumas das mudanças efetivadas nas especificações do diesel na era dos 

médios, foram: 

+ Julho de 1979: ponto de fulgor mínimo de 55°C para 38°C (é criado o diesel 

marítimo, com ponto de fulgor mantido nos 55°C); 

+ Janeiro de 1980: ponto de fulgor liberado; ponto 85% da destilação em 

máWno de 370°C; máximo resíduo de carbono Ramsbotton dos 10% finais 

da destilação, de 0,25% para 0,30% (peso); índice de cetano mínimo de 45. 

+ Maio de 1984: cor ASTM não especificada; ponto de névoa não 

especificado; resíduo de carbono Ramsbotton não especificado; ponto 75% 

da destilação em máximo de 380°C; viscosidade a 37,S0C da faixa de 1,6 a 

6,O cSt para 1,6 a 8,O cSt; teor de enxofie máximo de 1,3% para 1,6 % em 

massa (última alteração, em 1973 já aumentara de 1,0% para 1,3% em 

massa); índice de cetano mínimo, de 45 para 30; corrosividade ao cobre 

máxima, de 2 para 3; cinzas, de 0,02% para 0,05% em peso. 

Estes são exemplos de alterações que visaram estabelecer indicadores menos 

severos para as especificações do óleo diesel, e com isso possibilitar o aumento de sua 

produção sem alterações substancias no parque de refino. 

Outro recurso de que lançaram mão os engenheiros da Petrobrás diz respeito a 

alterações nas especificações de outro derivado: o óleo combustível. Como alguns 

produtos na faixa do diesel, - como o óleo decantado e o óleo leve de r e ~ i c l o ~ ~ ,  - e 

uma parte de óleo diesel eram empregados para reduzir a viscosidade do óleo 

combustível2s, foram propostas alterações nas especificações desse derivado, 

26 NO que toca ao diesel, a CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 1 SP) mantém 
desde 1976 um programa de fiscalização das emissões veiculares de fumaça, e uma das razões apontadas 
para a emissão de material particulado por esses veículos em índices indesejáveis é a desregulagem de 
seus motores (segundo a companhia, vem havendo uma significativa melhora na fiota diesel em 
circulação, nesse aspecto). Outro %ter diz respeito à quantidade de enxofie presente no combustível (ver 
adiante: diesel metropolitano). Cf CETESB, 1999. 
27 Correntes produzidas na unidade de craqueamento catalítico - FCC. 
28 Cf. BUONFIGLIO, 1990. 



especialmente na viscosidade. A própria Petrobrás, a partir de 1980, passa a queimar os 

chamados óleos ultraviscosos (viscosidade média de 1 SOO.000 SSF a 50°C) em seus 

fornos e caldeiras. Na continuação dessa estratégia, a empresa cria vários tipos de óleo 

combustível, com diferentes viscosidades, procurando direcioná-10s para aplicações 

mercadológicas: 

+ Agosto de 1980: criação dos óleos E e F, com viscosidade máxima (a 65°C) 

de 280 SSF (800 SSF a 50°C), óleo F com teor de enxofie máximo 1,0% em 

massa; 

+ Fevereiro de 1982: óleos A, com viscosidade máxima (a 65°C) de 390 cSt 

(500 SSF a 50°C); óleo D, com viscosidade máxima (a 65°C) de 390 cSt; 

óleo E, com viscosidade máxima (a 65°C) de 600 cSt (800 SSF a 50°C); óleo 

F, com viscosidade máxima (a 65°C) de 600 cSt; 

4 Fevereiro de 1986: eliminação de todas as categorias e criação de 9 outros 

óleos subdivididos em A e B, com viscosidades a 50°C variando de 600 SSF 

a mais de 1.000.000 SSF. 

São criadas, portanto, muitas variações do óleo combustível, que deveriam estar 

vinculadas a aplicações com diferentes graus de exigência quanto à viscosidade. Neste 

processo são igualmente fomentadas novas aplicações, ou dito de outra forma, são 

reconstruídas as antigas, com novos graus de exigência de equipamentos, como é o caso 

da própria Petrobrás, que faz ajustes em seus fornos e caldeiras para queimar os 

" ~ l t r a v i ~ ~ o ~ ~ ~ " .  

Essas alterações de especificação buscam, ao mesmo tempo, corrigir desníveis 

reko/consumo tanto para o diesel, quanto para o óleo combustível. Este último teve 

sua participação na demanda diminuída em função do emprego industrial crescente do 

gás natural, além da adoção bem sucedida de programas de economia e racionalização 

de seu uso29. Assim, sem a adição dos diluentes, sua produção final fica diminuida em 

aproximadamente um terço. E por outro lado, para cada 100 toneladas de óleo 

29 Chamemos a atenção para que essas circunstâncias vêm se constituindo ligações de fortaiecimento do 
programa do álcool. Ou seja, os óleos ultraviscosos, os fornos e caldeiras da Petrobrás que o empregam, o 
gás natural, programas de "racionalização", etc., todos estes vãese tornando importantes aliados. 



combustível produzido, tem-se uma economia de aproximadamente 33,3330 toneladas 

de produto considerado na fáixa do diesel, portanto aumentando proporcionalmente a 

produção desse derivado. 

5.5 Pequenos grandes aliados 

O Programa de Desenvolvimento de Tecnologias Estratégicas de Refino, da 

Petrobrás tem investido em vários outros recursos buscando soluções para os que são 

considerados os dois principais problemas de refino enfrentados no País: 

" ... a necessidade de mais óleo diesel e menos gasolina e as características 

dos petróleos nacionais, que são, na maioria, do tipo pesado, proporcionando 

menor rendimento de gasolina e gás.'"' 

Estes novos recursos, - novos atores, novas ligações, ou o fortalecimento das já 

presentes na rede que ora estudamos/construímos, - de um lado, buscam permitir que 

de um barril de petróleo se possam extrair quantidades maiores de óleo diesel, 

combustível entre os mais consumidos no País. De outro lado, estão as receitas - ou as 

economias com dispêndios em importações - proporcionadas por estes recursos, haja 

vista que se está buscando favorecer, no perfil de refino, a participação de um derivado 

de melhor preço de mercado, tanto interno quanto externo, o diesel: 

"... os programas conduzem a um perfil de produqáo que, levando em conta os 

preços desses produtos vigentes no mercado internacional, corresponde a um 

ganho adicional de divisas. Assim é que, apenas pela queima de óleo 

combustível mais viscoso nas refinarias, já ocorre hoje expressiva economia, 

da ordem de 25 milhões de dólares anuais, que deverá se elevar em breve a 

US$57 milhões por ano ..." 32 

Assim, programas que possam acrescentar (mesmo modestos) pontos 

percentuais na produção de derivados médios podem estar vinculados a somas na casa 

das dezenas ou centenas de milhões de dólares, fator que constitui fortalecimento das 

30 O percentual de adição desses produtos varia de 14% a 43%. Numa tentativa de aproximação, alguns 
relatos adotam o percentual médio de 33,33%. Cf. COELHO, 1982 e FONSECA, 1990. 
31 Cf http://www.petrobras.~0m.br/fiames/f5~3.htm. 
32 Cf. COELHO, 1982. 



ligações que possam se constituir aqui em favor do Programa do Álcool. Vejamos 

alguns desses programas: 

5.5.1 Reconfiguração dos diluentes para o óleo combustível 

Tendo em vista as aplicaç0es onde se mantinha a demanda por óleos de 

viscosidade mais baixa, os engenheiros da Petrobrás buscarão novas alianças com os 

próprios diluentes, recorrendo ao controle ou seletividade na produção dos mesmos, 

entre os produtos na faixa do diesel. Este controle constitui-se no fiacionamento destes 

produtos e definição de critérios para a escolha das fiações a serem empregadas 

preferencialmente, sempre visando empregar menores quantidades, e obter, 

conseqüentemente, incrementos na produção de diesel. 

No início da década de 1980, o querosene era um dos produtos empregados para 

a diluição do óleo combustível, pela sua baixa vis~osidade~~. A fração de querosene 

empregado dessa forma é denominada querocomb. Assim, uma primeira estratégia, 

implementada, inicialmente na REPLAN, foi a adoção de uma nova especificação de 

querocomb, visando diminuir seu uso. 

Estudos procusaram correlacionar a destilação do produto com a viscosidade, 

defkindo-se vários cortes (faixas da destilação) e determinando-se as propriedades 

desses cortes. Os cortes de mais baixo ponto de ebulição possuem menor viscosidade, 

porém menor ponto de fulgor. Assim, respeitando-se o ponto de fulgor máximo do óleo 

combustível (de 66"C), definiu-se uma nova especificação do querobomb na faixa de 

destilação que vai de 190°C até 2 6 0 " ~ ~ ~ ,  obtendo-se um produto com menor viscosidade 

e uma conseqüente economia de 5% do mesmo (anteriormente empregado na correção 

de viscosidade do óleo combustível). Com um consumo, na ocasião, de 10.000 m3 de 

querocomb por mês, obtinha-se um incremento da produção de diesel de 500 m3 por 

mês, com redução proporcional da de óleo combu~tível~~. 

33 Como referimos em 5.2, a fiação de querosene originada na destilação atmosfépica pode ser 
integralmente dirigida à produção de diesel. 
34 A especiscação anterior considerava a faixa de 182 a 296°C. 
35 BUONFIGLIO (1990) calcula, a preços de 1990, os ganhos decorrentes desse expediente, na ordem de 
US$300.000,00 por ano. 



Uma segunda aliança, de acordo com a mesma estratégia, será buscada agora 

com o óleo leve de reciclo (OLR), outro produto na faixa do diesel empregado como 

diluente do óleo combustível. Uma primeira proposta foi a adaptação das unidades de 

FCC - igualmente na REPLAN - para uma retirada adicional de OLR, ou seja, uma 

ampliação de sua faixa de destilação, para, de acordo com as características dos 

diferentes cortes produzir diluente e incorporar as fiações restantes à corrente do diesel. 

Assim, a semelhança do que foi feito para o querocomb, foram definidos vários 

cortes de fiacionamento, e estudadas as características como viscosidade, ponto de 

fulgor e teor de enxofre para cada um deles. Como os primeiros cortes apresentavam 

viscosidade significativamente menores36, estas fiações mais leves poderiam ser 

dirigidas à produção de um diluente semelhante ao querocomb. Em um próximo passo, 

os engenheiros propõem a separação do OLR em duas correntes, o OLRcoMB e O 

OLP&,Es,, o primeiro na faixa de 190°C a 260°C, e o segundo de 260°C a mais de 

320°C. 

Além dos ganhos em termos de equilíírio das estruturas de demanda/refino, 

BUONFIGLIO estima um ganho econômico, entre os meses de março e junho de 1990, 

com valores médios que projetam uma receita líquida anual em torno de US$ 2,08 

milhões37. Entretanto aqui ocorrerão novas alianças visando tornar possível a 

incorporação do O L R D ~ E  à corrente do diesel: as unidades de hidrorefino terão papel 

importante no ajuste do produto às especXcações, especialmente no que diz respeito a 

teor de enxofre (ver próxima seção). 

. .  . 
5.5.2 O Programa de Muiunização de Resíduo de Vácuo (PROMIRV) 

Como mostra a figura 5.2, uma unidade de craqueamento catalítico (FCC) 

recebe como carga o gasóleo pesado de vácuo, proveniente da destilação a vácuo, e 

produz como saída GLP, gasolina e óleo leve de reciclo (OLR), produto na faixa do 

diesel. Assim, um programa da Área Tecnológica de Processos de Refino da Petrobrás 

(PROMIRV) vem buscando aumentar a carga do FCC, "mediante corte mais fundo do 

36 O 6' corte possuia viscosidade 3.74 vezes maior que o l0. C$ BUONFIGLIO, 1990. 
37 O mesmo autor considera no cálculo da receita líquida o aumento do custo do hidrotratamento, e de 
outros aditivos que permitam a adição de OLR ao diesel. 



gasóleo, tornando-o mais pesado, e em alguns casos com adição mesmo de resíduo de 

Obtém-se, assim, 

"Um ligeiro aumento na produção de gasóleo leve (diesel) e um substancial 

aumento de gasóleo pesado, o que significa aumento na carga do 

craqueamento catalítico ..." 39 

Entretanto, novos atores/vínculos se fazem presentes aqui, visando possibilitar às 

unidades de FCC processarem as cargas ditas mais pesadas: novos tipos de 

catalizadores, capazes de inibir a ação de impurezas que incidem em maior grau nas 

fiações mais pesadas do gasóleo. Sem estes novos aliados, a citada elevação de carga 

ficaria muito limitada ou quiçá i~n~ossibilitada.~~ 

Na década de 1990, tornam-se bastante intensas as atividades com catalizadores, 

que proliferam em quantidade e têm seu ciclo de vida diminuído, em função da 

fiequência de surgimentos de novos produtos. As pesquisas visam, basicamente, à 

obtenção de catalizadores que favoreçam o processamento de petróleos mais pesados 

(de menor custo), aliado isto à obtenção de produtos de alto valor agregado e de 

correntes "mais limpas" para a composição dos combustíveis, minimizando ainda a 

necessidade de investimentos de maior vulto. 

Citemos como exemplo o caso da unidade de FCC da Reíinaria Gabriel Passos 

(Betim, MG). Com o objetivo principal de mawnização da produção de GLP~' e a 

redução do rendimento do resíduo do processo (óleo decantado), esta unidade, opera 

com um "dispositivo de separação rápida", empregando catalizadores zeolíticos 

38 COELHO, 1982. Esse "corte mais fündoyy significa a incorporação ao gasóleo de fiações mais pesadas 
naquele processo (destilação a vácuo). 
39 FONSECA, 1990: 7. 
40 Chamemos atenção para mais este exemplo de como um ator-rede se redehe mediante sua vinculação 
a outros ou, em outras palavras, mediante a reconfiguração da rede da qual ele participa. Agora o 
cbmesmo77 FCC é um "outroy7 FCC, com carga diferente e, especialmente, rendimentos diferentes: "mais 
do que um e menos do que muitos", nas palavras de LAW (1996: 5). Não nos escape, ainda, que a 
presença destes catalizadores se liga a um sem-número de outros atores-redes, como é o caso daqueles 
que exigem ''~nelhorias'~ nos combustíveis, no que diz respeito a emissões, ou os que olham com atenção 
as chamadas "emissões estacionáriasy' das rekarias, 
41 Embora estejamos enfòcando especialmente os esforços para maximizar a produção de diesel, não 
podemos perder de vista que as decisões acerca de refino são tomadas de forma diferente de uma rekaria 
para outra, e levando-se em consideração o conjunto de derivados. Dito de outra forma, não se poderia no 
conjunto beneficiar a produção de um derivado, criando deseqdíbrios produçãoldemanda para um outro. 



otirnizados. Assim, obteve-se uma significativa redução (22%) do resíduo e aumento do 

rendimento de GLP e OLR (produto na faíxa do diesel), o que proporcionou aumento da 

realização daquela unidade em US$1,452 milhões ao mês. 

5.5.3 Craqueamento Térmico Brando 

Na rede que aqui estamos estudando/construindo, e cujo efeito é a dekição do 

perfil de refino de petróleo no País, o craqueamento térmico, citado em 5.2, era um ator- 

rede de importância considerável na era dos pesados. Unidades deste processo, - 

empregado desde o início do século XX, - recebiam o resíduo atmosférico e, através 

da decomposição térmica de hidrocarbonetos proporcionavam alto rendimento em óleo 

combustível. 

Posteriormente, com a recontiguração daquela rede, o que leva à chamada era 

dos leves, o craqueamento catalítico, com alto rendimento em gasolina considerada de 

boa qualidade, ganha força, e a rota do craqueamento tkrmico é colocada em "plano 

secundári~'~~. Entretanto, este processo irá novamente receber atenção dos engenheiros 

na era dos médios, quando os atores interessados em óleo diesel podem ter um aliado 

nas moléculas nele geradas - cadeias lineares, ao contrário dos compostos ramificados, 

cíclicos e aromáticos do processo catalítico, - que fàvorecerão a produção de um diesel 

com maior número de ~ e t a n o ~ ~ .  

Neste novo contexto, os engenheiros da Divisão de Tecnologia de Processos do 

CENPESPetrobrás começam a realizar experimentos visando integrar novamente este 

processo ao parque de r e k o  da empresa, ao mesmo tempo redefinindo-o, 

reconstruindo-o. Foram realizados, a partir da adaptação de uma planta piloto de 

coqueamento retardado, experimentos em uma ampla faixa de condições operacionais, 

com variações de temperatura, pressão e "tempo de residência". 

Aqui convém notar que o GLP é um das derivados que, a semelhança do diesel, tem tido, nas ultimas 
décadas, demanda acima da produção. (Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada). 
42 BONFADM, 1990. 
43 O comportamento esperado para o diesel no interior dos cilindros dos motores - ao contrário do da 
gasolina, para a qual se deseja elevada octanagem, ou capacidade antidetonante (ver 4.3) -requer um 
adequado número de cetano, que é a medida convencional do poder auto-detonante do combustível ao ser 
submetido a alta pressão e temperatura. Assim, as cadeias lineares de hidrocarbonetas são melhores 
aliados que os compostos cíclicos, ramificados e aromáticos, típicas do FCC, na produção de diesel 
considerado de boa qualidade. (Entrevista citada com com Cláudia Alvarenga). 



No craqueamento térmico "tradicional", empregam-se altas temperaturas no 

forno em serpentina, visando maiores velocidades de reação e, conseqüentemente, baixo 

tempo de residência, evitando-se as reações secundárias que gerariam coque. Na 

concepção de craqueamento brando, apenas parte da conversão é efetuada no forno em 

serpentina, sendo a parte restante convertida em um reator adiabútico, em condições 

brandas de temperatura e pressão. O objetivo destas experiências foi fornecer subsídios 

para um estudo da conveniência da integração desse processo, sob nova concepção, ao 

parque de r e h o  da ~ e t r o b r á s ~ ~ .  

Na comparação de resultados, rendimentos semeihantes são obtidos para as duas 

concepções, porém com diferentes qualidades para o produto final. Entretanto, cumpre 

citar ainda outro importante agente que dará sentido ao experimento e aos resultados: 

uma metodologia de cálculo, montada a partir de um modelo cinético para simulação do 

processo. Este modelo é elaborado com base nos dados experimentais, e considera 

apenas as reações químicas principais, ignorando as demais: 

"A complexidade das reações químicas que ocorrem no processo de 

craqueamento térmico de uma carga pesada dificulta o estudo rigoroso da 

cinética química baseada no mecanismo real do sistema reacional. (...) Em 

nosso modelo, considera-se um sistema reacional simplificado envolvendo 

reações monomoleculares irreversíveis de primeira ordem. As reações 

secundárias de polimerização e condensação não são  considerada^."^^ 

É a partir dessa metodologia, com seu modelo cinético "simplificado" (e da rede 

que lhes dá sustentação) que será feita a comparação de qualidade entre o diesel 

produzido a partir das duas concepções. Conseguiu-se, então, com o craqueamento 

térmico brando um produto com menor teor de insaturados que com o craqueamento 

%adicional", para um mesmo rendimento, o que repercute positivamente na questão 

estabilidade. Já em comparação ao produto resultante do FCC, apresentava índice de 

cetano superior46. Aumentando-se a severidade do processo, obtinham-se maiores 

quantidades, com prejuízo, entretanto, da qualidade. Para rendimentos de diesel acima 

44 BONFADINI, 1990. 
45 BONFADINI, 1990: 03. 
46 Os principais parâmetros de avaliação da qualidade do diesel, em geral, dizem respeito à sua 
estabilidade química (menor teor de insaturados), e a seu desempenho como combustivel: índice de 



de 15%, tornava-se necessário o hidrotratamento, visando ajustar o produto as 

especifzações comerciais. 

Apesar do processo ter sido avaliado com uma "alternativa economicamente 

atraente para o aumento da produção de apresentando baixo custo de 

investimento e baixo consumo energético, se comparado a outras alternativas, o mesmo 

ainda não se encontra em operação em nenhuma refinaria da Petrobras: 

"O craqueamento térmico brando é um processo barato, pra produzir um diesel, 

digamos ... quase bom. Não é um diesel especificado, perfeito; se a carga for boa 

ele dá um diesel bom, mas ele é muito em função da carga. Então, pra você ter 

um diesel especificado você precisa ter a ele acoplada uma hidrogenação; uma 

hidrogenação branda, super branda que seja, mas tem que ter. Então ele já não é 

tão barato como seria inicialmente. Ainda é barato se comparado com outros 

processos, mas a Petrobrás ainda não colocou [em seu parque de refino] 

nenhuma unidade" 48 

Portanto, a eventual incorporação de produtos oriundos desse processo à 

corrente do diesel dependerá ainda de inúmeras negociações e alianças envolvendo: tipo 

de petróleo processado, pressão do perfil de demanda4', rigidez nas especificações do 

óleo diesel, questões ambientais, novas pesquisas, custo de hidrotratamento, etc. 

5.6 O Hidrorefino 

Já referimos, neste capítulo, a participação das especiíkações dos derivados, 

como atores importantes no processo que define o perfil de refino de petróleo. Vejamos 

outra situação: 

"O LCO [óleo leve de reciclo] é um produto na faixa do diesel. O problema é 

que ele é muito aromático. Isso seria bom para a gasolina, para elevar a 

octanagem; mas é ruim para o diesel, porque faz cair o número de cetano. Por 

cetano, teor de aromáticos, enxo&e, viscosidade, cor, etc. (Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista 
citada.) 
47 BONFADINI, 1990% 
48 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
49 Com a expressiva diminuição da produção de carros a álcool do final dos anos 1990 em diante, diminui 
também o desequiiíbrio entre oferta e demanda para os derivados gasolina (maior oferta) e diesel (maior 
demanda). 



isso, o FCC produz uma gasolina com octanagem de 80 e um diesel com 

numero de cetano de 20, muito longe do número de cetano desejado, que é 

42-45. Para esse diesel ser especificado não seria suficiente a hidrogenação 

convencional, mas uma hidrogenação em dois estágios, empregando metais 

nobres no segundo estágio, um processo caro.JJ50 

Vários atores-redes estão de alguma forma vinculados à essa fala. O índice ou 

número de cetano, ao lado de teor de enxofie, estarão presentes na rede que trata das 

especiíicações. Cada cilindro de um motor diesel, após forte compressão do ar, no 

movimento descendente dos pistons, recebe uma injeção de combustível, que se vai 

inflamando a medida que entra em contato com o ar comprimido e aquecido. Assim, o 

número de cetano está ligado à capacidade do combustível se inflamar ao entrar em 

contato com as condições internas do cilindro51, empurrando o êmbolo e 

proporcionando o movimento desejado. 

Entretanto, certos produtos na faixa do diesel, portanto importantes aliados no 

aumento de sua produção, precisarão de outras alianças para, de fato, entrarem na 

composição do combustível. O óleo leve de reciclo (OLR ou LCO), por exemplo, rico 

em aromáticos, como é típico dos produtos oriundos do craqueamento cataíítico fluido 

(FCC), precisará então passar por um severo processo de hidrotratamento. 

Hidrotratamento e hidrocraqueamento constituem alguns dos processos que 

compõem o chamado hidroreflno. Unidades desses processos são designadas como 

unidades de tratamento, pois seu objetivo é "especiíicar" um certo produto, ou seja, 

ajustá-lo às especificações comerciair, requeridas para o derivado correspondente. 

"No hidrorefino você coloca hidrogênio nas moléculas, visando remover 

enxofre, nitrogênio e wntaminantes em geral, vai saturando os anéis de 

aromáticos e tendo um diesel de melhor qualidade. (...) É importante remover 

os produtos que dão instabilidade, mudam a cor do diesel: os compostos que 

dão cor também provocam emissão, têm muita olefina, produto de 

50 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
51 Diferentemente do que ocorre no motor de ciclo Otto, quando a octanagem do combustível estará 
ligada ao comportamento oposto, ou seja, à capacidade do mesmo suportar as condições de elevadas 
pressão e temperatura, sem se autedetonar, o que só será desencadeada pela ocorrência de uma centelha. 
Ver capítulo 4, especialmente, 4.3 Leis tenrzodinâinicas e várias novas alianças a favor do etanol. 



degradação; então o diesel degrada, forma goma, suja os bicos de injeção, 

atrapalha a combustão." 52 

5.6.1 Hidrotratarnento 

Junto com este processo, muitos atores-redes se farão presentes na constituição 

de alianças em favor do incremento da produção de diesel. Como adverte Donizeti, 

estas são unidades caras. Para o óleo leve de reciclo entrar na corrente do diesel, ele 

passará por unidades de custo considerável. Uma unidade de hidrogenação branda, 

dependendo de sua capacidade poderá estar ligada a um investimento de US$ 50 

milhões; para a hidrogenação profunda, algo em torno de US$ 90 milhões. Portanto, em 

torno das várias traduções que pretendem levar ao aumento da produção de diesel, quais 

os atores que apoiarão tais investimentos? 

"A construção física de unidades para produção é uma questão de retorno, de 

negócio; se o negócio estiver ligado a estratégia da companhia, se prometer o 

retomo que a companhia espera dos seus investimentos, ele entra no porffolio 

de negócios a serem ou não irnp~antados".~~ 

Estarão presentes nas tomadas de decisão os administradores da Petrobrás, os já 

citados motores que exigem alto índice de cetano do combustível, os (cada vez mais 

numerosos) consumidores de diesel, todos aqueles que tomam parte na extensa rede que 

deíine o preço de mercado nacional e internacional do derivado, o "pesado" petróleo 

nacional. Estes e tantos outros ainda, humanos e não-humanos atuando simetricamente 

na (re)configuração da rede onde se definirá a conveniência do "negócio". 

Chamemos ainda a atenção para o dinamismo da rede que estamos 

estudando/construindo, por exemplo, sob ín£luência de atores ligados às "questões 

ambientais". Ao a£irmar a necessidade futura de tratamentos mais severos, o engenheiro 

presume um progressivo aumento de rigor nas especiíicações nacionais dos derivados 

de petróleo: 

52 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
53 Cláudio Carmo Herrmann Júnior, entrevista citada. 



"Hoje, após hidrogenação, n6s podemos especificar essas correntes como 

diesel. No futuro, as correntes oriundas do craqueamento catalítico, destilação 

atmosf&ica, destilação a vácuo, e talvez do coqueamento retardado, já não 

poderemos só hidrogenar. Mesmo hidrogenando, a faixa de destilação não vai 

estar dentro das especificações, haverá problemas com densidade alta, muito 

aromático. Essas correntes vão ter que ir para um outro processo [de 

 tratamento^".^^ 

Algumas outras correntes que não requerem hidrogenação, passarão a requerê-la: 

"O diesel/querosene obtidos na destilação primária atualmente, dependendo do 

petróleo não precisam de hidrogenação (para alguns petróleos, Marlim por 

exemplo, já precisam), mas no futuro será necessária; branda que seja..."55 

5.6.2 O Hidrocraqueamento: novo (e custoso) aliado para o rendimento dos "médios" 

Aqui um novo aliado, e ligações que podem acompanhá-lo, começam a ocupar 

espaço no tratamento dos produtos "indesejáveis": o processo de hidrocraqueamento 

(HCC) e as unidades desse processo. 

O HCC recebe correntes de gasóleo pesado como carga e produz gás, naRa e 

considerável quantidade de diesel, tido em altíssima qualidade. O processo segue 

igualmente o princípio de saturar as moléculas dos compostos presentes no gasóleo 

através da introdução de átomos de hidrogênio. Ao contrário do FCC (craqueamento 

catalítico fluido), produz correntes com baixo teor de aromáticos. Por isso, origina uma 

gasolina de baixa octanagem (em torno de 60), porém um diesel com índice de cetano 

considerado excelente. 

No País ainda não há nenhuma unidade de HCC em operação, porém o processo 

já é conhecido em outros países: 

"A tecnologia de HCC já existe; nós não precisamos desenvolvê-la pra poder 

implantar uma unidade. A Petrobras fez, há anos atrás uma transferência de 

54 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 



tecnologia, e de lá pra cá, ela vem se empenhando em conhecer cada vez mais 

O 

"No exterior, [o HCC] já é bastante usado (porém muito menos que o 

craqueamento catalítico). Ele gera um diesel do futuro, que atende a 

especificaç%o da Suécia: cetano de 50; se o teor de enxofre poderá chegar a 

50 ppm, nessa rota você tem até 5 ppm; hidrogênio menor que 0,5; enfim 

produz diesel em grande quantidade e de altíssima qualidade. O resíduo pode 

servir de carga para a fabricação de lubrificantes, ou se for de interesse, de 

carga novamente para o próprio HCC e assim, convertendo-se tudo, pode-se 

chegar a 70% de diesel, a partir do gasóleo, nessa unidade." 57 

Dada essa estimativa, - mais otimista, - de 70% de rendimento em diesel na 

unidade, e caso se decidisse direcionar todo o gasóleo pesado para o HCC~', haveria 

um importante acréscimo na obtenção desse derivado: aproximadamente 15% em 

relação ao petróleo total59. Portanto, mesmo em se tratando da estimativa mais otimista, 

podemos fazer idéia do potencial que representa este processo na constituição de 

alianças que favoreçam o aumento da produção de diesel. Entretanto, como em qualquer 

aliança, há consideráveis custos envolvidos: 

"O HCC ainda não existe na Petrobras. É uma rota cara. O primeiro projeto 

está sendo feito para a REDUC, com objetivo principal de fabricação de 

lubrificantes. Deve entrar daqui a uns quatro ou cinco anos. Haverá 

substituição de todo o parque atual de produção de lubrificantes. Das 11 

unidades atuais, haverá 3 unidades: HCC, hidrotratamento e hidroisodespara- 

finação" 60 

Outro engenheiro completa: 

55 Idem. Os petróleos processsados pela Petrobrás são fiequentemente designados pela fonte, destacando- 
se, na Bacia de Campos, a estação coletora da Cabiúnas, que recebe e faz uma composição de petróleos 
de vários poços, e do campo gigante Mariim, com vários poços perfurados. 
56 Entrevista citada com Cláudio Herrmann. 
57 Donizeti Belato, entrevista citada. Esses 70% de rendimento da unidade seriam a estimativa teórica 
mais otimista, até porque o resíduo do HCC, que serve de carga para fabricação de lubriEcantes, teria que 
recircular integralmente como carga do mesmo processo. Tal possibilidade dependeria ainda da qualidade 
do gasóleo pesado que chega como carga 
58 Lembremos que o gasóleo pesado também é carga para o FCC, que já foi chamado acima de "coração 
da refinaria", pelo importante rendimento especialmente em GLP e gasolina. 

70% de aproveitamento do total de gasóleo pesado de vácuo, que representa 22% da carga inicial de 
petróleo. 



"O custo de uma unidade de HCC depende muito da capacidade. O conjunto 

HCC da REDUC, deve custar 250 milhões de dólares, mais entre 70 a I00 

milhões de dólares da unidade geradora de hidrogênio (UGH)" " 

Na preparação da Petrobrás para a implantação dessa primeira unidade, dá-se 

urna das primeiras alianças, com o Instituto Francês de Petróleo. Como a tecnologia já 

era implantada por esse instituto, a Petrobrás firma com ele um contrato de 

"transferência de t e~no lo~ia"~~ ,  e a partir daí, busca conhecer melhor o processo. 

"Como você vai operar essa unidade, é muito bom conhecer a tecnologia. (...) 

No FCC, por exemplo, a Petrobrás fez milagre; isso porque ela seja talvez a 

empresa que mais conheça dessa tecnologia no mundo; é a única que tem o 

ciclo completo de FCC, do catalizador, do projeto, da operação. Em termos de 

HCC, a partir da implantação da primeira unidade nós estaríamos prontos pra 

fazer coisas similares com esse processo." 63 

Fig. 5.4 HCC: nova rota para incremento da produção de diesel. 

60 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
61 Cláudio Carmo Herrmann Júnior, entrevista citada. 
62 Donizeti Awélio Siiva Belato, entrevista citada; Cláudio Carmo Herrmann Júnior, entrevista citada. 
63 Cláudio Carmo Herrmann Júnior, entpevista citada. A fala sugere as múltiplas negociações que 
acompanham e se seguem ao que os dois engenheiros chamam acima de "iransferência de tecnologia", o 
que colocará em causa a noção de "transferência7'. John Law (LAW, 1995) coloca a questão nos seguintes 
termos: as tecnologias não se originam em um lugar e se espalham; antes, passam de mão em mão, e ao 
passarem elas se transformam, se tornam cada vez menos reconhecíveis. 



Incluindo-se então o processo de HCC, as possibilidades do esquema de refino 

da Petrobrás podem ser vistas na figura 5.4. 

5.7 Considerações finais 

Neste capítulo procuramos apresentar alguns elementos do processo de 

permanente reconfiguração das rede que definem os perfis de demanda e de produção 

de derivados de petróleo. Vimos como alguns produtos tornam-se "indesejáveis", e 

como uma série de alianças vão sendo feitas, visando convertê-los em outros de maior 

"rentabilidade": 

"Essas unidades [de conversão de resíduos pesados] estão cada vez mais 

importantes porque convertem um produto indesejável em produtos mais 

nobres, aumentando a rentabilidade da refinaria. Mesmo que demande 

tratamento, porque não é um produto acabado, dentro das e~pecif ica~ões"~~ 

Como registramos em 1.4, em meados da década de 1980, o óleo diesel 

participava com 32% na estrutura de reho,  contra 34% pelo lado da demanda, com 

expectativas - ou temores - de crescimento relativo da demanda. Em 2000, a 

Petrobras apresenta um melhor rendimento em diesel: 

"A nossa produção está em tomo de 40% do que a gente processa de petróleo. 

Nós processamos 1.650.000 BPD. Então temos 660.000 barris de diesel, e 

importamos em torno de 50.000 BPD, menos de 10% da produção." 

O esquema de refino da Petrobrás hoje oferece rotas alternativas para um 

incremento adicional da produção de diesel. Com a entrada de unidades de HCC, por 

exemplo, um aumento significativo dessa produção pode ser conseguido. Isso, no 

entanto remete a inúmeras negociações, onde contam os vultosos investimentos ligados 

a implantação dessas unidades, o não menos importante atendimento da demanda por 

Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
65 Cláudio Carmo Herrmam Júnior, entrevista citada. 



outros produtos, custos da alternativa de importar derivados, etc. Em outras palavras, 

esse eventual aumento será regulado pelas interferências entre diversas traduções66. 

Segundo os relatos dos engenheiros, a Petrobrás hoje não está distante dos mais 

importantes processos de refino conhecidos mundialmente, antes até possuindo certo 

destaque em alguns campos, como é o caso do craqueamento catalítico fluido (FCC). 

Os elementos de nosso relato indicam como a Petrobrás chega a fazer "milagres" 

com alguns processos de produção de  derivado^^^. Como tipicamente ocorre nos 

sucessos em construções de fatos/artefatos, esses "milagres" são efeitos de incontáveis 

alianças, vínculos heterogêneos, importantes investimentos em atividades de 

laboratório. Uma engenheira fala de importantes vínculos que proporcionam recursos 

financeiros para as pesquisas: 

"A gente até agora não tem tido problemas, porque existem programas 

tecnológicos que têm apoio de entidades externas como CNPq, FINEP. Então, 

não tem havido falta de verbas".68 

Outro engenheiro fala de um sistema de atribuição de prioridades: 

" Do lado de desenvolvimento tecnológico existe um sistema de priorização. O 

CENPES tem uma verba limitada para investimento, lá dentro há milhares de 

projetos em andamento e há uma formulação em termos de como estabelecer 

prioridades a esses projetos. Há muitos projetos que não têm dinheiro lá." 

Esses muitos projetos, que buscam o incremento da produção dos derivados 

mais demandados, ou seu ajuste as especificações cada vez mais rigorosas, ligam-se aos 

mais variados atores-redes: usuários, catalisadores, o "diesel da Suécia", novas 

aplicações para diesel e óleo combustível de especiEcações menos severas, Instituto 

Francês de Petróleo, novas unidades de conversão e de tratamento, etc. Estes dependem 

de custosas alianças, que envolvem investimento no setor de tecnologia de refino da 

66 A título de exemplo, citemos uma dessas traduções: para <melhorarmos a qualidade do ar das c idade  
iremos <tornar mais rigorosas as especificações do óleo diesel>. Com o fortaiecimento desta tradução, 
menor quantidade de diesel é obtida ou essa obtenção requererá negociações cada vez mais custosas. 
67 Ver fala do engenheiro Herrmann, na seção anterior. 
68 Entrevista citada com Cláudia Alvarenga. 



Petrobrás, "transferências de tecnologia", custos operacionais, e uma constante 

(re)mensuração de 'kustos ambientais", 

Por inúmeras razões, o diesel de hoje não é o diesel do início do PNA. Nem 

sequer houve, um único diesel em qualquer momento. Cada ator o (re)define 

continuamente, de acordo com as relações de que participa: para uma vasta faixa de 

potenciais usuários, - proprietários de automóveis, por exemplo, - atraídos pela 

relação preço finallrendimento, é um combustível vedado, e destinado pela política 

energética nacional a atividades de transporte coletivo de passageiros e de carga6g; para 

engenheiros da Petrobrás, é origem de múltiplas alianças, de ordem variada. Para 

inúmeras pequenas regiões espalhadas pelo país pode significar a possibilidade de se ter 

,.- ali energia elétrica7'; entidades envolvidas com a temática ambienta1 vinculam o diesel a 

ameaças para a qualidade do ar, especialmente nas metrópoles brasileiras, e 

pressionam, juntamente com os padrões internacionais, sinalizadores do mercado 

futuro de derivados, por especificações mais rígidas em termos de enxofre, e outros 

compostos7'. Na seguinte fala do engenheiro Herrmann Júnior, vemos esses padrões, 

apoiados por incontáveis vínculos, aproximarem-se do estado de caixa-preta: 

"A gente segue os padrões internacionais, até porque a indústria 

automobilística é toda constituída por multinacionais e a tecnologia de motores 

que elas trazem pra cá está toda ajustada para esses padrões de 

combustíveis. Então, esses motores estão cada vez mais rigorosos em termos 

de combustível; eles passam a dar problema se o combustível não estiver 

dentro daquelas especificações. Não tem muito como não seguir esse 

padrão."72 

Notemos que, a continuar esse processo, os padrões serão totalmente 

descontextualizados, - conteúdo técnico separado do contexto social - e terão a 

consistência do real, das coisas-em-si, dos fatos, como tipicamente acontece no 

69 NO Capítulo 6, O Macro e o Micro nas Tentativas de Substituição do Óleo Diesel, procuraremos 
fornecer alguns elementos dessa complexa construção que chamamos de política energética, 
particularmente na política de preços de derivados, e seus inúmeros vínculos. 
70 Ver também Capítulo 6, para "pequenas tentativas" de substituição do diesel na geração de energia 
elétrica, via energia eólica dou solar. 
71 A partir de 1997, a Petrobrás passa a produzir o diesel metropolitano, com teor de emoíte máximo 
permitido de 0,2% em massa, voltado ao setor de transporte das principais regiões metropolitanas (O,% 
em massa no restante do território nacional). Em dezembro de 1999, a Petrobras ampliou a produção 
desse diesel, totalizando 14 regiões atendidas. C£ http://www.petrobras.gov.br. 



fechamento de caixas-pretas73. Justamente quando o número e a variedade de ligações 

que lhes darão suporte forem de suficiente robustez, permitindo-lhes resistir a desafios, 

eles parecerão pairar acima de qualquer contexto, de quaisquer vínculos. 

Nas inúmeras negociações de que tratamos neste capítulo, citemos ainda um 

outro importante ator-rede, conhecido pelos engenheiros da petrobrás como "modelão": 

"A Petrobras tem um programa que, a partir de dados como, tipos de petróleo 

disponíveis, infraestrutura de refino que você tem hoje em cada refinaria, o que 

cada unidade fornece de rendimento para cada produto e a qualidade, 

previsões de mercado e de especificações, propõe novos investimentos. Por 

exemplo, uma nova unidade de hidrotratamento para instáveis na refinaria tal, 

etc. O investimento é definido por região: para certa região pode ser indicada a 

importação de certo derivado, tudo visando otimizar os investimentos. Esse 

programa, que nós chamamos de 'modelão' porque se baseia em um modelo 

matemático, define os investimentos para os próximos 5, 10 anos." 74 

Talvez caiba notar, finalizando, que temos neste capítulo uma história de relativo 

sucesso. Expliquemos: o sucesso de um certo fatohrtefato tecnocientifico é sempre uma 

constmção, é sempre decorrente de um acordo entre os mais variados atores-redes 

envolvidos. Assim, não registramos nos relatos colhidos quaisquer queixas relativas aos 

percentuais de produção de diesel alcançados pela Petrobrás hoje, especialmente no que 

diz respeito a condições de realização das atividades de laboratório voltadas a tal fim, 

Ao contrário, sugerem esses relatos que se poderiam obter até maiores percentuais de 

diesel, com certo prejuízo, entretanto, para a produção de outros derivados (quando 

outras traduções também importantes entram em jogo, como já referimos). 

Das diversas traduções (citadas em 1.4) postuladas pelos membros do GT-CNE, 

que defendiam uma "revisão completa" da política energética, aquelas que levavam ao 

aumento percentual da produção de óleo diesel chegaram a possuir em seu respaldo um 

grande número de vínculos e, dessa forma, obtiveram relativo sucesso, especialmente 

em comparação com outras traduções, como por exemplo, as que procuravam levar a 

72 Hen-mann, entrevista citada. 
73 LATOUR (1999) adverte da necessidade de resgatarmos o sentido original da palavra "fato", com seu 
duplo sentido: o que é construído, e o que não é construído. Ver especialmente no capítulo 9, a 
apresentação do conceito de Yactishe". 



substituição do óleo diesel, seja por adição de álcool ou óleos vegetais ao cornbu~tível~~, 

seja pelo desenvolvimento de motores para ônibus e caminhões movidos a 

74 Donizeti Aurélio Silva Belato, entrevista citada. 
75 Ver Capítulo 6, O Macro e o Micro nas Tentativas de Substitu&ão do Óleo Diesel, 
76 Ver Capítulo 4, O CTA e a Conb-ução do Álcool Combustível. 



6 O "Macro" e o uMicro" na Substituição do Óleo Diesel 

6.1 Introdução 

Em meados da década de 1980, diversos atores manifestavam a opinião de que a 

política energética nacional defrontava-se com certos impassesl, e um dos pontos que 

recebia atenção destacada era o assim chamado desequildxio entre r e h o  e demanda de 

certos derivados, especialmente gasolina e óleo diesel. A primeira com maior oferta que 

demanda, o segundo, o contrário. 

Vejamos um episódio que exemplifica tais manifestações e as controvérsias 

envolvidas: em novembro de 1987, a ANFAVEA emitia um Parecer, onde se 

posicionava "formalmente contrária" a intenção manifestada por setores governamentais 

- Conselho Nacional de Energia, Petrobrás, Ministério da Fazenda, Ministério da 

Indústria e Comércio - de restringir a fabricação de veículos leves de carga movidos a 

óleo diesel, medida que visaria à diminuição da demanda pelo combustível2. A 

Associação amparava sua posição em dois principais argumentos: 1) Devido ao 

"significativamente maior custo da gasolina em relação ao óleo diesel", a medida 

causaria elevação do custo de transportes, especialmente no abastecimento de gêneros 

alimentícios nos centros urbanos, em geral realizado por meio de veículos do segmento 

em questão; 2)  Haveria "pesados prejuízos para a indústria produtora das camionetas a 

diesel e dos motores a diesel", o que ainda prejudicaria "fortemente" a produção de 

motores para aplicações agricolas (tratores, colheitadeiras, e t ~ . ) . ~  

Entendia a Associação que as restrições preconizadas acarretariam pesados 

prejuízos a fábricas que "realizaram pesados investimentos (..), assumindo riscos 

financeiros", e acabariam por inviabilizar os produtores independentes de motores leves 

a diesel do País. Por outro lado, entendia que os eventuais ganhos provenientes das 

citadas medidas seriam, em relação ao consumo global de diesel, "muito pouco 

significantes, principalmente levando-se em conta as inconvenientes ~onse~uências".~ 

1 Ver 1.4. 
* ANFAVEA, 1987. Segundo o documento, o estudo governamental "encontrava-se em fase preliminar, 
não havendo definição clara dos tipos de veiculos que soeeriam restrições". 

Idem. Essas aplicações são qualificadas, no citado documento, como ligadas a " atividades pioneiras de 
desbravamento de áreas". 

Idem. 



O documento trazia ainda a posição de diversas montadoras, cada uma delas 

procurando expor, segundo seu ponto de vista, a inconveniência das restrições 

pretendidas pelos órgãos governamentais. A GM julgava que a restrição, no caso de 

pick-ups a diesel, levaria os usuários a buscar um similar a álcool. No caso de 

caminhões leves, direcionaria os mesmos para veículos médios, de 1 1 toneladas, com 

aumento do consumo de diesel, ao contrário do esperado pelo governo5. Para a Massey 

Perkins, 35% do seu volume de produção estaria comprometido, com "sérios prejuízos 

financeiros (...) e redução de pessoal", inclusive da parte de fornecedores. A Mercedez- 

Benz reforçava o parecer de que o usuário do veículo de 6 toneladas passaria a utilizar o 

de 11 toneladas. Essa empresa, assim como a Ford, não poderia oferecer alternativas a 

gasolina, senão com "altos investimentos para desenvolvimento do motor". A Toyota 

receava encerrar suas atividades no Brasil, se concretizadas as medidas. Ainda a 

Engesa, Fiat, Agrale, e VWC ponderavam a questão de forma análoga: anteviam 

prejuízos para as empresas, riscos de migrações dos usuários para caminhões maiores (a 

diesel) ou para veículos menores (a álcool). 

Setores do governo, portanto, sustentam que a <redução da demanda por diesel> 

e o <aumento da demanda por gasolina>, equivaleria ao <estabelecimento de restrições 

ao uso de camionetas de carga a diesel>. Entretanto, no processo de busca de alianças 

que pudessem fortalecer e efetivar essa tradução, encontram uma forte oposição 

conjunta do setor nacional de produção automotiva. Sustentam os representantes das 

montadoras que as medidas poderiam, além de produzir desemprego e inviabilizar 

negócios, levar ao aumento da demanda por álcool e diesel, o oposto do que 

preconizava o governo, como forma de promover o equilíbrio produção1 demanda de 

combustíveis, e diminuir os déficits da Petrobrás. 

Para termos alguns elementos da rede que produzira esses "impasses", talvez 

seja o caso de retrocedermos ao início daquela década, quando começava a tomar força 

a chamada segunda fase do PNA. Em um longo processo de constituição de alianças, 

envolvendo engenheiros do CTA, cabeçotes rebaixados, fiotas de teste, retíficas, 

Idem. Entendia a montadora que o usuário não buscaria equivalentes a gasolina, devido ao "custo 
operacional muito superior". Este argumento procura demonstrar a ineficácia das medidas, uma vez que o 
objetivo da limitação da demanda de diesel se articulava ainda com o interesse pelo aumento do consumo 
de gasolina e redução do c o m o  de álcool, ao qual, principalmente, eram imputados os déficits da 
Petrobrás (ver 1.4). 



indústria automobilística, balança comercial, e tantos outros, conformava-se a rede que 

teria como efeito, a partir de 1980, a colocação de carros a álcool (de fábrica) nas ruas6, 

com resultados e~~ress ivos .~  

A rede que produziria o carro a álcool vinha obtendo, portanto, razoável grau de 

estabilização, em torno da tradução que sustentava a equivalência entre a <garantia de 

combustíveis para automóveis> e o <emprego de álcool combu~tível>~. No entanto, 

naqueles anos, esta tradução poderia ser desestabilizada por outras. O Presidente da 

República, em pronunciamento à ~ a ~ ã o ~ ,  considerando o Ônus que a importação de 

petróleo provocava então na balança comercial expressa a seguinte tradução: para 

<reduzir o peso do item petróleo na balança comercial> iremos <viabilizar sucedâneos 

ao petróleo importado>. Nesse discurso, Figueiredo diz que o melhor sucedâneo para o 

petróleo importado é o petróleo produzido nacionalmente. No entanto, julgando as 

di£ículdades em se ampliar a produção interna a curto prazo, propbe uma outra tradução, 

prolongamento - e fortalecimento, portanto - da anterior: para <viabilizar sucedâneos 

ao petróleo importado> investiremos no <desenvolvimento de fontes energéticas 

alternativas>. 

Apreciemos melhor esta última tradução. De um lado, ela abrange, e portanto 

reforça, aquela que defende a fabricação de álcool carburante. Entretanto, poderá 

converter-se em seu enflaquecimentolO; em outras palavras, poderá haver tensões entre 

as duas, senão vejamos: tratando do desenvolvimento de fontes energéticas 

"alternativas", expressava o governo a preocupação de substituir conjuntamente os 

derivados de petróleo. Isto porque a estrutura de refino de petróleo praticada na época 

não oferecia wlia flexibilidade que possibilitasse um imediato aumento de rendimento 

Ver Capítulo 4, O CTA e a Cons~mçtío do ~ l c o o l  Combustível. 
7 Em meados daquela década, quase a totalidade de automóveis produzidos no País seriam a áicool. De 
1983 a 1988 dá-se o perícúo de maiores vendas, com média de 92,33% do total da produção nacional. O 
ápice ocorre em 1985, com 96%. Cf Quatro Rodas, junho de 1999: ''Pense duas vezes". 
Decerto a tradução não seria formulada de igual maneira pelos diversos atores envolvidos (ver próximas 

traduções, na seqüência). 
Discurso reproduzido no Jornal do Brasil, 5/07/1979: "Figueiredo diz que petróleo impõe economia de 

guerra". 
10 Não percamos de vista que qualquer construção sociotécnica é um processo coletivo; assim. as 
traduções passarão de mão em mão, seguirão variados rumos, podendo até chegar a ficar irreconhecíveis 
para seus propositores iniciais. Ver LATOUR, 1997, esp. pp. 26 e seg. (Interpretamos aqui de forma 
ampliada o que o autor discute para a coflstrução de um "fatoy' científico). 



de certos derivados e diminuição de outros1'. Assim, não obstante o relativo sucesso na 

obtenção de substituto para a gasolina, - conforme crescia a fiota de automóveis a 

álcool, - não se alcançara reduzir a demanda (ou mesmo conter seu crescimento) por 

outros derivados do petróleo, como nafia, gás liquefeito de petróleo (GLP) e, 

especialmente, óleo diesel. Sem receber o fortalecimento destas várias conexões, - ou 

de outras que as pudessem substituir - a robustez da rede que produzia o carro a álcool 

poderia estar comprometida: a produção de álcool não alcançaria a redução da 

quantidade total de petróleo a ser refinada; poderia até mesmo produzir "impasses" na 

política energética12. 

O óleo diesel vinha tendo uma crescente demanda de uma ampla faixa de 

aplicações que empregavam caminhões, ônibus, tratores, equipamentos pesados para 

construção, navios, locomotivas, motores estacionáxios (termelétricas, por exemplo). 

Assim, engajam-se diversos atores-redes na busca de alianças que se voltavam, em 

direções variadas, à tradução declarada do governo que clamava pela substituição 

conjunta de derivados. Uma vertente é a que aqui designamos como "grandes soluções", 

dado seu pretenso alcance nacionall3, visando substituir o diesel, seja total, seja 

parcialmente, por óleos vegetais ou álcool, nos próprios motores de ciclo diesel14. Em 

outra, que, por mais "modesta", aqui designamos como "pequenas soluções", 

escolhemos apresentar tentativas de substituição de motores diesel na geração de 

energia elétrica em pequenas comunidades do interior do Estado do Para energia eólica 

e/ou solar substituindo ou coexistindo com a termelétrica. 

Enfocaremos, antes, alguns componentes da rede que produziu o significativo 

crescimento da participação do óleo diesel na demanda por combustíveis no país, 

l1 A fala de um engenheiro da Petrobrás dá idéia da questão: 'No Brasil, o produto que determina o nível 
de processamento de petróleo é o diesel". Ver capítulo 5: A Busca do Incremento da Produção de Óleo 
Diesel - Uma Rede Reinventando o Combustível. 
l2 Diversos atores, ao longo da década de 1980, veriam como impasse da política energética nacional a 
formação de excedentes de gasolina, em paralelo com crescentes déficits de óleo diesel. Ver 1.4, Ligações 
importcmtes estariam se enzaquecendo? 
13 Enfatizemos que a caracterização que aqui fazemos de "grandes" versus "pequenas" soluções é 
entendida como uma construção, como o efeito de uui processo em rede. Nesse sentido, a energia eólica 
poderia participar de "grandes soluções", tanto quanto a adição de álcml/óleos vegetais ao diesel.. 
l4 Várias traduções alternativas podem ser citadas. Como vimos pouco atrás, uma delas -a que pretendia 
levar à produção de veículos leves de carga a gasolina - soeia forte resistência por parte dos 
empresários do setor automotivo. Outra tradução com certa similaridade: para garantirmos o <equilíbrio 
entre oferta e demanda de derivados> iremos <desenvolver um motor ciclo Otto, a áicool, para pequenos 
caminhões e ônibus>. Ver o caso do Projeto MCOEIMBR, em 4.6, Vtnculos que se enzaquecein no CTA. 



situaqão comumente chamada de dieselização da fiota nacional. Esses componentes e 

vínculos respectivos são ligados a chamadapolítica de preços de derivados. 

6.2 Como se constrói um combustível "barato"? 

O Decreto-Lei No 538, de 1938, em seu Artigo 10, estabelece as incumbências 

do Conselho Nacional do Petróleo (CNF')". Entre outras, reza o citado artigo: 

" [...I 
C) Estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos interesses 

da economia nacional e cercando a indústria de refinação de petróleo de 

garantias capazes de assegurar-lhe êxito, os limites máximo e mínimo, dos 

preços de venda dos produtos refinados - importados em estado final ou 

elaborados no País - tendo em vista, tanto quanto possível, a sua 

uniformidade em todo o território da República. 

[...I " 

Em outubro de 1982, o então presidente do CNP, Oziel Costa, expunha em um 

congresso16 sua visão acerca dos inúmeros condicionantes envolvidos na política 

nacional de preços de derivados de petróleo. Várias traduções serão sustentadas na sua 

fala. A primeira delas diz respeito a wiiformização nacional de preços. Segundo Costa, 

<evitar preços exorbitantes em "áreas ainda carentes de efetiva ocupação econômicd'> 

e <favorecer a balança de pagamentos> equivalia (como medida "imperativa") a 

<implantar preços uniformes para os combustíveis, em todo o País>. Cita como 

exemplo o óleo diesel, a época, vendido a 84 cruzeiros o litro, em todo o território 

nacional: em não havendo a política de uniformização, esse derivado seria vendido a 

Cr$ 79 (cruzeiros) em Paulínia (SP), a Cr$ 120 em Aripuanã (MT 4.269 km do litoral), 

a Cr$99 em Cruzeiro do Sul (AC - a 4.400 krn de Manaus, por via fluvial)17. 

A criação desse Conselho, no final da década de 1930, foi, decerto, efeito de uma complexa rede. Se 
retrocedêssemos àquela época, buscando entender essa construção, encontraríamos por certo tensões, 
disputas, controvérsias, citações de riscos, etc. Já na década de 1980, estes elementos iriam - em grande 
medida - ausentar-se. O CNP seria visto como uma caixa-preta (Ver LATOUR, 1987, esp. Introdução). 
l6 COSTA, 1982. 
l7 COSTA, 1982. Segundo o expositor, "quem paga o custo excedente do fiete de combustível para as 
mais remotas localidades do Brasil Ocidental é o próprio consumidor, notadamente o consumidor de 
gasolina", e tal política possibilita a ''conquista das novas fionteiras agrícolas, com inegável contribuição 
para nosso balanço de pagamento". (pág. 277) 



Uma segunda tradução presente na fala de Oziel Costa, que nos interessa, 

relaciona-se a uma viva controvérsia naqueles dias, envolvendo o preço final do óleo 

diesel, e sua relação com o de outros derivados. Diz o Presidente do CNP: 

"O setor de transporte responde por 75% do consumo de óleo diesel no País. 

Para aliviar a pressão do elevado custo do petróleo sobre os fretes do transporte 

rodoviário de carga e do transporte coletivo de passageiros, os aumentos no 

preço do óleo diesel passaram a ser feitos em índices moderados, a partir de 

1 973".j8 

De fato, após o primeiro choque do petróleo, o preço da gasolina subiu de forma 

bem mais expressiva que o do diesel, primeiro no chamado preço de realiza@o (custo 

do petróleo mais 

"... o preço de realização da gasolina até 1976 cresceu a um ritmo mais 

acelerado do que os dos demais derivados, incorporando a maior parte dos 
99 20 custos crescentes da matéria-prima importada . 

Entretanto, o descompasso também, - ou mais ainda, - se reflete no preço 

final, com urn superior aumento da parcela de tributos incidentes2'. Já para o diesel, o 

CNP adota medidas de redução de parcelas de impostos para atenuar a pressão dos - já 

menores - aumentos do preço de realização no preço final. A tradução que nos 

interessa poderia ser, então, expressa nos seguintes termos: <apoiar a estrutura 

produtiva do p& e <proteger os preços ao consumidor de bens e serviços essenciais>, 

equivalerá a <favorecer o preço final do óleo Por outro lado, direcionava-se h 

l8 Idem: 279. 
I9 Sobre a dennição de tal preço, diz Oziel Costa: 'Wa indústria de refino, por tratar-se de um processo 
continuo, torna-se impossível a alocação dos reais custos de produção de cada um dos derivados". (Idem: 
278). 
20 OLTVEIRA, 1986. 
21 A composição do preço final dos combustíveis varia bastante nos detalhes, no período considerado. 
Entretanto, podemos citar, como etapas básicas dessa composição: o preço de realizaçüo, o preço ex- 
refinaria (quando já está incluído o chamado imposto único), o preço de fduramento (incluídos os 
recolhimentos trabalhistas e outros encargos fiscais chamados de alíneas, com variadas kalidades), e por 
último, opreçofinal (incluída a margem de distribuição e revenda). 
22 Outros derivados eram também protegidos por traduções semelhantes. O GLP (gás de cozinha), por 
exemplo, "devido à sua penetração no uso doméstico, atingindo particularmente as classes de baixa 
renda". OLIVEIRA, 1986: 8. 



gasolina, por ligar-se principalmente ao transporte individ~al'~, a absorção de maiores 

partes da pressão oriunda dos preços do petróleo, naquela conjuntura.24 

"Os prepx favorecidos para os citados combustíveis confirmam a permanente 

preocupação do Conselho Nacional do Petróleo com os fretes rodoviários e 

com os orçamentos das donas-de-casa. 

1- - -1 
O preço favorecido, todavia, estimulou o consumo (...). Entre 1973 e 1981, o 

consumo do óleo diesel aumentou 84%, enquanto que o consumo médio dos 

derivados aumentou apenas 37%.11 25 

Portanto, pela fala de vários atores, uma política de preços com tais 

condicionantes era influente fator no aumento considerável no consumo nacional de 

óleo diesel e no aumento da participação de veículos com motores ciclo diesel na frota 

na~ional'~. Quaiito a isto não há importantes divergências. Estas ocorrerão quando se 

buscarem medidas para enfkentar as "di~tor~ões"~~.  Como vimos pouco atrás, governo e 

montadoras não se entendiam sobre uma vertente dessas medidas, que buscariam 

restringir o uso do diesel em veículos utilitários leves. Para os fabricantes, dever-se-ia, 

antes, rever a própria política de preços, e seus parâmetros, compatibilizando os preços 

dos derivados com seus custos: 

"Com vistas ao ajuste da demanda de combustíveis líquidos ao perfil atuallfuturo 

da oferta, esta Entidade recomenda compatibilizar os seus preços com os custos, 

conteúdo energético e eficiência de uti~ização"~~ 

A controvérsia perdura por vários anos, e em 1987, o relato de um gmpo de 

trabalho contituído por representantes de vários ministérios, Petrobrás, CNP, Produtores 

23 Notemos que esta ligação, antes que decorrente da 'hatureza" do combustível, é efeito de grande (e 
cotidiano) trabalho de manutenção de uma complexa rede. 
24 Enquanto em 1973 o preço final do óleo diesel era de 76% do da gasolina, em 1982, esse percentual 
mudara para 58%. Cf. COSTA, 1982. 
25 Ibid: 279. O consumo de GLP, naquele mesmo período, também crescera em 76%. 
26 Em 1.4 demos outros elementos deste processo chamado de dieselização da fiota. Citemos novamente 
que se em 1971, o consumo de diesel em transporte, no País, equivalia a 58% do consumo dos 
combustíveis do ciclo otto, em 1984, esse percentual chegaria a 113,3%. 
27 Não obstante a convergência expressa quanto à necessidade de se coibirem os crescentes "desvios" e 
"abusos", tanto no que diz respeito ao diesel (conversões feitas em camionetes diesel para veículos de 
luxo para passeio ou quaisquer finalidades não produtivas - GT-CNE), quanto ao GLP (uso em veículos 
automotores e no aquecimento de saunas e de água para piscinas, etc. -COSTA 1982) 
28 PERKTNS, 1987. 



de álcool e ANFAVEA sustenta, reforçando a posição desta última, que medidas de 

restrição ao uso do diesel em veículos de carga leve não surtiriam o efeito desejado: 

"Com a atual relação de preço diesel/gasolina/álcool, uma medida desse gênero 

induziria o mercado desses veículos a optar pelos veículos diesel de maior 

capacidade de carga, portanto, de maior consumo e a movimentação com 

capacidade ociosa. Esse mercado deve ser regulado naturalmente pela política 

de preços relativos dos combustíveis." 29 

Chama-nos a atenção aqui a força que uma outra construção possui na discussão, 

qual seja a de um modelo de transporte de carga especialmente lastreado na modalidade 

rodoviária. Vejamos: a consolidação de um "fato" é um processo coletivo: a cada 

modalidade positiva, o objeto em construção, afastando-se de suas condições de 

produção, se torna mais "fato"; a cada modalidade negativa, ao contrário, o mesmo se 

aproxima de "ficção", perdendo força3'. No caso da política energética, vemos 

discordâncias quanto ao critério de favorecer o diesel, por sua alegada ligação com 

atividades produtivas. Caso as pressões sejam sdcientemente fortes, o governo terá que 

rever os parâmetros dessa política; caso as pressões opostas - que vinculam 

estabilidades nos preços de bens e serviços, baixo impacto na inflação, etc. com 

favorecimento ao diesel - sejam mais fortes e duráveis, a política energética ganhará 

maior grau de estabilização com a configuração que vem ganhando. 

Para além das discordâncias, entretatanto, o que consegue atingir a consistência 

de uma caixa-preta é a ênfase rodoviária no transporte, pois o estágio mais consolidado 

de uma caixa preta é aquele onde desaparecem por completo autoria, controvérsias, 

menções de riscos, etc. E é com esse caráter que surge a opção rodoviária na fala de 

Oziel Costa, quando o mesmo fala da "permanente preocupação do Conselho Nacional 

do Petróleo com os fietes rodoviários e com os orçamentos das donas-de-casaw3'. Se 

*' CiúE - Comissão Nacional de EnergiaISecretaria Executiva. Informação ao Plenário No. 02/20 CNE. 
1987, pág. 9 (itálico nosso). O CNE vinha adotando variadas posturas: em novembro de 1986, o IPI de 
veículos leves a diesel foi fixado em 94% (contra 74% dos similares a áícool ou gasolina); em março de 
1987, o imposto foi baixado para 77% (57% para os do ciclo Otto); em agosto do mesmo ano, foi 
novamente diminuído para 38% (28% para os do ciclo Otto). Pelo relato do GT, essas medidas não 
desestimularam de forma expressiva o comércio de veículos leves a diesel, ''pois a política de preços 
atuava em sentido contrário". 
30 Ver LATOUR, 1987, Capítulo 1, Parte A, Controvérsias. 
31 Fragmento da Última citação da palestra de Costa. Latour (1987, Capitulo I, Parte A) apresenta um 
paralelo, quando analisa uma controvérsia acerca da melhor solução para se conseguirem células de 



alguém assistisse a um debate entre o presidente do CNP e os empresários da 

ANFAVEA, este algukm assistiria a sugestões de caminhos diferentes para a política 

energetica: restringir o uso do diesel para veículos de carga leves ou rever a relação de 

preços entre gasolina e diesel. Porém, permaneceria htacta, no debate, a ênfase no 

transporte rodoviário, conformada como algo quase "natural", embora decerto efeito de 

inúmeras decisões políticas não explicitadas ou não caracterizadas como tal. 

Um esboço de questiomento a tal ênfase, poderia ser vislumbrado em um 

Fundo Federal de Desenvolvimento Ferroviário, que o governo criara em 1967, 

empregando uma parcela (15,2%) da receita do Imposto Único sobre combustíveis. 

Entretanto, o Fundo perde tal dotação em 1976, em plena fase de constituição do PNA, 

e de efervescência das temáticas voltadas à busca de soluções para os altos preços do 

petróleo. A partir de 1980, 60% da receita com o referido imposto passou a ser dirigida 

para a SEPLAN, sem especificação do destino dos recursos (o restante era distribuído 

entre estados e Distrito Federal - 32% - e municípios - x % ) . ~ ~  

Examinemos ainda uma outra tradução, particularmente interessante para nosso 

estudo do PNA, em outro trecho da citada palestra de Oziel Costa: 

"Ao conferir aumentos proporcionalmente maiores para a gasolina, o 

Conselho Nacional do Petróleo tornou exequível o PROÁLCOOL".~~ 

De fato, na construção da viabilidade do carro a áicool, os engenheiros e outros 

atores tiveram em grande conta a atuação do combustível vis-a-vis a da gasolina34. 

Assim, altos preços para esta última favoreceriam a construção da viabilidade do 

combustíveis eficientes (via estudo do comportamento dos eletrodos ou via eletrocatálise). Latour observa 
que nenhum dos lados da contenda, em qualquer momento, discute a necessidade da empresa conseguir 
rapidamente células de combustíveis eficientes. Esta é apresentada/construída como um fato, uma meta 
indiscutível. 
32 OLIVEIRA, 1986. Vários outros relatos dão conta de que o setor ferroviário teria sido 
33 COSTA, 1982:280. 
34 Atuação apreciada levando-se em conta vários aspectos (ou vínculos), mas, especialmente, a relação 
consumo mais potência versus custo (ver Capítulo 4). Destaquemos, entretanto, que essa "competição~' 
com a gasolina decoi~e da forma como se compôs a rede que produziu o áicool combustível. Se essa rede 
se voltasse para outras aplicações que não o automóvel (transporte de carga ou indústria química, por 
exemplo), a atuação do álcool seria aferida em outros termos. O álcool poderia "competir" com o diesel, 
com o gás natural, insumos da petroquímica, etc. (ver, a respeito do Projeto MCOE, o mesmo capítulo). 



primeiro35. No entanto, como as altas da gasolina atuaram também como um vínculo 

que favoreceu a expansão do uso do diesel no segmento de pequenos veículos de carga, 

poderíamos dizer que essas altas, indiretamente, contribuíram para o surgimento dos 

citados "impasses" na política energética (desequilíbrio o fertddemanda do óleo diesel e 

da gasolina), que acabaram se constituindo, por mediação de outros atores, em fator de 

possível enfraquecimento do carro a álcool: como vimos em 1.4, certos atores 

sustentavam que a <redução de incentivos ao carro a álcooD era medida necessária 

para o <equacionamento da política energétice. 

Parte A: A construção de "grandes soluções" 

6.3 Adição de Álcool ao Óleo Diesel 

6.3.1 Primeira fase 

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT), no Rio de Janeiro, ou mais 

especificamente seu Laboratório de Combustíveis, engajou-se em dois momentos na 

busca da substituição do óleo diesel. No h a l  da década de 1970 começa a primeira 

experiência, que se encerra por volta de 1983. A segunda experiência começa em 1999, 

e continua até hoje. 

No h a l  dos anos 1970, - precisamente quando se inicia a chamada 2" fase do 

PNA, a dos carros exclusivamente a álcool, - o INT começa estudos visando a mistura 

de álcool ao dieseP6. A tradução básica que se colocava então pode ser assim expressa: 

para alcançarmos <economia de petróleo>, com <beneficias para a balança de 

pagamento* iremos <encontrar substitutos para o óleo 

35 Lembremos que um dos incentivos aos potenciais compradores de carros a álcool era a determinação de 
que o preço desse combustível não ultrapassaria um certo percentual(65% no início dos anos 1980) do 
preço da gasolina. Cf 4.5. 
36 Esta seção se baseia principalmente em duas entrevistas realizadas com Álvaro José Barbosa Barreto 
(Químico Industrial, Responsável pelo Laboratório de Combustíveis e Lubrincantes do Instituto Nacional 
de Tecnologia - INT - órgão público ligado ao R4inistério da Ciência e Tecnologia), em maio e dezembro 
de 2000. 
37 Ver adiante considerações de caráter arnbiental. Notemos entretanto que esta rede que se configura 
entra em interferência com a que produzia o carro a álcool: enquanto a t a  buscava a substituição de 
gasolina, a primeira buscaria a de diesel, dois dos mais importantes derivados. 



Diferentemente das estratégias então empregadas com motores do ciclo Otto 

(conversão de motores a gasolina), as experiências do INT visam ao uso, em motores de 

ciclo diesel3', de uma mistura de óleo diesel e álcool anidro, sem qualquer alteração 

nesses motores. Entendhn os elaboradores desses estudos que a adoção de uma 

estratégia que estivesse condicionada à possibilidade de alterações nos motores diesel 

na mesma ordem das realizadas com os motores a gasolina, para emprego de álcool 

hidratado, seria bastante dificultada pela existência de uma grande frota diesel3g, 

combinada com baixa taxa de renovação dessa frota, levando-se em conta a maior vida 

útil dos motores diesel, comparada a dos de ciclo Otto. (em torno de 300.000 Km, 

contra 150.000 Km, em média, respectivamente). Trataria o estudo, então, de adicionar 

progressivamente pequenos percentuais de álcool anidro ao diesel e observar o 

comportamento da mistura, no que diz respeito a miscibilidade e estabilidade, e de seu 

emprego em motores, no que diz respeito a potência, consumo, emissões, durabilidade, 

etc. 

Um primeiro conjunto de alianças a ser considerado pelos pesquisadores dizia 

respeito à miscibilidade e regularidade da mistura. Tratando-se de combustíveis de 

densidades e viscosidades diferentes, cumpria observar se os mesmos de fato se 

misturavam de forma homogênea e, nesse caso, se a mistura se mantinha estável. Relata 

o engenheiro Barreto que com até 3% de álcool obtinha-se urna mistura regular, sem 

separação de f à s e ~ ~ ~ ,  sem a necessidade de qualquer agente estabilizante. Na faixa de 

3% a 7%, a mistura já apresentava problemas quanto à estabilidade: após certo tempo 

ocorria separação de fase. Partiu-se então para a busca de co-solventes que resolvessem 

esse problema4'. 

Acima de 7%, já os testes indicavam consideráveis desvantagens em termos de 

potência e consumo. A partir de então, o vínculo álcool/diesel, pelo menos sem o 

concurso de outras alianças, já não se dava muito bem, devido principalmente ao mais 

acentuado decréscimo do número de cetano. Enquanto no funcionamento dos motores 

38 Ver 3.2, para elementos básicos do princípio de funcionamento desses tipos de motores. 
39 Entre 1973 e 1979, o consumo de diesel evoluíra de 9,86 milhões para 17,47 milhões de litros (Cf. 
HOMEM DE MEL0 e FONSECA, 1981:21). Já a produção anual de veículos do ciclo diesel no país 
crescera, somente entre 1979 e 1982 em 41,2%: de 119.856 para 169.223 unidades (Cf. CASTRO 
SANTOS, 1993:324). 
40 Desrnembrarnento e superposição dos componentes da mistura, de acordo com as densidades. 



de ciclo otto, é importante o comportamento antidetonante do co~nbustível~~, no caso 

dos motores diesel, espera-se o contrário: o combustível deverá se inflamar à medida 

que vai entrando em contato com o ar comprimido e aquecido no interior dos cilindros. 

Portanto, a adição de álcool, que no caso da gasolina provocava um oportuno aumento 

da ~ c t a n a ~ e m ~ ~ ,  agora diminuía, com prejuízo, o número de cetano ou cetanagem. 

Observaram, por outro lado, os engenheiros que com a adição de álcool, reduzia- 

se a quantidade de material particulado nos gases emitidos nos escapamentos44. Isto 

porque o álcool contribuía para uma queima mais completa do diesel, o que 

compensava, em certa medida, o mais baixo poder calorí£ico do primeiro, além do 

citado beneficio ambienta14'. Ou seja, o álcool promovia a queima melhor do diesel, 

porém baixava o poder detonante, necessário nos motores de ciclo diesel. 

Entendiam os engenheiros que, na sequência dos trabalhos, os esforços deveriam 

se concentrar na busca de melhores co-solventes para a mistura álcooVdiese1, na citada 

faixa dos 3% a 7%. Identiiicavam ainda como próximo ponto a ser edrentado, o da 

observada elevação dos resíduos de carbono (depósito carbonoso) no interior dos 

cilindros, após certo tempo de funcionamento dos motores. 

Entretanto, por volta de 1983/84, essas pesquisas foram paralizadas no INT, por 

deterrninagão do Ministério da Indústria e do Comécio (MIC), ao qual se vinculava o 

~ns t i tu to .~~ 

"Quando os preços internacionais do petróleo baixaram, as pesquisas foram 

interrompidas. Não se chegou sequer a fase do estudo detalhado das 

emissões. Achou-se por bem interromper todas as pesquisas, com a 

justificativa equivocada de que não se justificavam mais pesquisas visando a 

Neste ponto (busca dos cesolventes) o INT contou com a colaboração de pesquisadores do IME e 
laboratórios desse Instituto, nos testes com os motores @meto, entrevista citada). 
42 Este o faz suportar grandes pressões sem detonação, que só deverá se dar com a intervenção de uma 
faísca, emitida pela vela. 
43 Ver Capítulo 4, O CTA e a Constmqão do Álcool Combustível. 
44 Ver Capitulo 3, Redes Heterogêneas e a Construção Sociotécnica do Combustível Limpo. 
45 O engenheiro Barreto avalia que nessa primeira fase de estudos do INT, que receba certa influência 
do segundo choque do petróleo, não obstante essa verificada redução de material particulado, não havia 
uma preocupação significativa com as questões arnbientais, diferentemente do que ocorrerá na segunda 
fase. 
46 A partir de 1986, vincula-se ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 



substituição do diesel. Encontram-se justificativas, e são esquecidos os 

interesses do pais. 47 

6.3.2 Segunda Fase 

Nesta segunda fase de estudos acerca da mistura álcool/diesel, houve importante 

participação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), para a retomada e 

coordenação das diversas tarefas envolvidas. Em 198 8, foi instituído pelo Conselho 

Interministerial do Açúcar e do Álcool4g, o GT2 - Viabilidade Técnica de Misturas 

~iesel/Álcool, grupo voltado A "veri£icação da viabilidade técnica do emprego dessa 

mistura, do não comprometimento de motores ou quaisquer outros problemas"49. 

Tomam parte do GT2 MIC, Ministério das Minas e Energia, e MCT, a cuja Secretaria 

de Desenvolvimento Científico cabe a coordenação. 

"Foi feito um workshop em Brasília, onde as instituições que trabalharam com 

isso foram convidadas; nós fomos lá, apresentamos nossa experiência no 

assunto, e a partir dai, foram definidas as metas e divididas as atribuições. Nós 

[do INT] ficamos responsáveis por formular a mist~ra".~' 

O engenheiro Barreto declara que tem procurado convencer empresários da 

agroindústria canavieira de que a adição de álcool ao diesel é uma excelente saída para 

crises do setor, especialmente após o declínio do carro a álcool. 

"A retomada dos trabalhos coincidiu com uma época de excedente muito 

grande de álcool. Então os produtores alcooleiros também se mostraram 

interessados. Ajudaram inclusive na execução desse trabalho: muitos testes 

foram feitos com veículos nas  usina^."^' 

O engenheiro estabelece, portanto, a seguinte tradução: <solucionar a crise do 

setor sucroalcooleiro> equivalerá a <adicionar álcool ao diesel>. Assim, os empresários 

(especialmente os de São Paulo e Paraná) vão, segundo Barreto, até instâncias 

47 Entrevista com o Engenheiro Álvaro Barreto, maio de 2000. 
48 Constituído pelos Ministérios da Ciência e TemoIogia, Indústria e Comércio e Minas e Energia. 
49 Barreto, entrevista citada, dezembro/2000. 
s0 Idem. 

Idem. 



governamentais em Brasília, pressionar por verbas para as pesquisas do INT, além da 

participação direta. 

Outras traduções pleiteiam a citada mistura, como a que procura fazer equivaler 

a <melhoria do ar das metrópoles> a <adição de álcool ao diesel>, dada a observada, - 

já na primeira fase de estudos, - redução de material particulado nas emissões dos 

motores. 

"Hoje, a preocupação fundamental na questão dos combustíveis é quanto 

aos efeitos ambientais de seu uso, particularmente nos grandes centros 

urbanos. A motivação principal de adição de álcool no diesel hoje, é 

redução de material particulado nas emissões, diferentemente do passado, 

quando era propiciar uma redução nas importações de petróleo, já que a 

gasolina tinha sido substituída por álcool, então havia necessidade de uma 

redução proporcional de diesel. Naquela época já se percebeu que havia 

redução de material particulado, mas isso ficou para segundo planoJJ. 52 

De fato, temos manifestações de apoio a essa tradução na fala de diversos outros 

atores-redes, como abaixo: 

"Existem mecanismos ainda bastante viáveis para incentivar a utilização do 

álcool combustível, como a mistura álcoolldiesel, que pode diminuir as 

emissões do 

Por outro lado, enfatizemos que o sucesso (ou não) da mistura será efeito de uma 

complexa rede, organizada sob interferência de várias traduções, onde não podemos 

descartar aquela (bastante reincidente no estudo do PNA) que postula equivalência entre 

<substituição de derivados de petróleo> e <melhoria na balança comercial>.54 

Voltemo-nos, entretanto, ao possível fortalecimento das traduções que aqui se 

entrecruzam, onde os institutos de pesquisa também serão agentes importantes. Foram 

definidas, no GT2, as seguintes fases de estudo, sempre considerando a mistura em 

comparação com o diesel puro: 

52 Idem. 
53 Sérgio Paes, Biomassa corno Vocação, CENBIO Noticias, Ano 4, no. 12 - Edição Especial Nordeste. 
54 NO caso, o óleo diesel, que até hoje é importado para se cobrir a difèrença entre a demanda e o que é 
refinado internamente - Ver capitulo 3. 



+ Estudos Laboratoriais: caracterização da mistura e estudo de estabilidade; 

+ Ensaios dinamométricos: avaliação de consumo e potência; 

+ Ensaio de emissões 

+ Durabilidade do motor. 

O Laboratório de combustíveis do INT tem-se concentrado na primeira fase. 

Inicialmente, caberia, a partir das experiências já desenvolvidas e de novos testes, 

definir o percentual máximo de álcool que seria adicionado à mistura para realização, 

por outros membros do GT2, de testes de desempenho, primeiro em bancadas 

dinamométricas, e depois em fiotas cativas, para verificar desempenho dos motores e 

durabilidade. 

Nos estudos, são simuladas situações de tancagem e - à semelhança do 

ocorrido na primeira fase, - a mistura tem se mostrado estável com até 3% de álcool, 

sem aditivos. Acima disso, há separação de fase, situando-se o álcool na porção 

superior. De 3% a 7% segue-se a estratégia dos engenheiros em busca de alianças com 

possíveis agentes estabilizantes, que possam evitar a separação de fase da mistura. Para 

além dos 7%, quando surgem problemas ligados a consumo e potência, outros tipos de 

alianças - mais robustas - são buscadas pelos engenheiros: que estes aditivos, além 

de estabilizantes, possam elevar o número de cetano, compensando a ação do álcool, 

redutora deste número. 

A partir da elaboração da mistura, no Laboratório de Combustíveis do INT, esta 

é proposta ao GT2 para os estudos seguintes. 

Nas experiências com os motores, obteve-se sucesso com aqueles com bomba 

injetora em linha, que equipam os veículos pesados, mas ocorreram problemas com 

relação aos motores diesel equipados com bomba rotativa, de veículos leves, como 

vans, pick-ups, etc. 

"A bomba injetora é, poderíamos dizer, o coração do motor diesel. Ela tem a 

função de atomizar o combustível que entrará no cilindro. Nessa nova fase do 



trabalho, ocorreu o problema com as bombas rotativas, que não existiam na 

primeira fase. Houve problemas de desgaste prematuro. Ainda não se sabe 

bem o que ocasionou esse problema. Supõe-se que quando o combustível 

entra na câmara de combustão, o álcool se volatiliza e tira a película 

lubrificante do óleo diesel, então começa a haver desgaste". 55 

Com as bombas injetoras ditas "convencionais" (em linha), presentes na grande 

maioria dos veículos, foram obtidas melhores alianças em favor da mistura. Já no caso 

das bombas rotativas, vislubram os engenheiros a intervenção mediadora de aditivos. 

Acredita Barreto que com a redução do teor de enxofie do diesel - exigida cada vez 

mais pelas legislações ambientais - ocorre uma redução de l~bricidade~~ da mistura; 

com a adição de alcool, essa lubricidade fica ainda mais comprometida, o que afeta 

especialmente as bombas injetoras rotativas. 

Assim, as atenções dos engenheiros voltam-se para possíveis alianças com 

substâncias aditivas. Além de resolver o problema da separação de fase, será desejável 

que essas substâncias reúnam outras funções, de modo que a adição de álcool ao diesel 

possa ser feita amplamente, tanto para motores dotados de bomba injetora em linha 

quanto rotativa. 

"O nosso objetivo hoje é desenvolver um aditivo que cumpra 4 funções: tem 

que ser estabilizante da mistura, porque acima de 4% há separação de fase - 

adotamos 3% com uma margem de segurança; tem que ser fixador do álcool, 

ou seja, quando a mistura entrar na bomba injetora, não deixar o álcool se 

vaporizar; tem que ser compensador do decréscimo do número de cetano 

decorrente da adição de álcool; e ainda atribuir lubricidade a mistura, evitando 

os desgastes das bombas injetoras rotativa~."~~ 

Concretizadas alianças dessa natureza, acreditam os engenheiros que seria 

possível se obterem, com a mistura diesel~álcool, efetivas reduções no teor do material 

particulado, mas sem elevações do percentual de monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarbonetos (HC), que vêm acontecendo nos ensaios, relacionadas a queima 

55 Álvaro Barreto, entrevista em dezembro de 2000. Atornizar o combustível s i m c a  fazer uma espécie 
de spmy, pulverizando-o dentro da câmara de combustão. Dessa forma, será estabelecido o contato 
esperado entre o ar admitido (sob alta pressão) e o combustível, pra que ocorra a detonação. 
56 Capacidade de lubrificar, atenuando o atrito entre as peças que entram em contato com o 
funcionamento do motor. 



incompleta, dada a vaporização do álcool e redução do número de cetano5'. Sustentam 

ainda que, resolvidas essas preocupações para as misturas com álcool na faixa de 3% a 

7%, seria possível investir mais nesses aditivos, visando-se chegar a percentuais 

maiores. 

Em complemento aos trabalhos do INT, de caracterização da mistura, outros 

membros do GT2/MCT, promovem os ensaios de campo. A coordenação do GT2 

decidiu inicialmente realiza os ensaios com fiotas de teste com 3% de álcool na 

mistura, quando ainda não se manifestam problemas de separação de fase, mesmo sem 

qualquer aditivo. Com essa mistura, que recebeu daquela coordenação a denominação 

de MAD-3 (Mistura Álcool-~iesel a 3%), foram executados testes em veículos do setor 

sucro-alcooleiro (usinas de São Paulo e Mato Grosso), e da Companhia de Transportes 

Urbanos de Curitiba. 

"Hoje existe uma frota de teste com aproximadamente 500 ônibus no Paraná. 

Recentemente foi feita a oficialização do uso monitorado da mistura álcool- 

diesel na frota de Ônibus do sistema de transporte integrado de Curitiba e 

Região ~et ro~ol i tana. "~~ 

A partir dos dados fornecidos por esses ensaios, a coordenação do GT2 faz uma 

apreciação dos diversos aspectos envolvidos. Um dos aspectos que merece atenção 

especial é o da durabilidade dos motores que estejam rodando com a mistura. 

"Aceita-se, de maneira geral, que o período mínimo de funcionamento [para 

avaliação da durabilidade de um motor] seja de 1000 a 1500 horas, o que 

corresponde a algo como 50.000 a 75.000 Km de rodagem. Eu acho que a 

durabilidade de um motor diesel convencional, com bomba injetora em linha 

deve ser elevada pela adição de álcool, isso porque o álcool, além de diminuir 

o teor de material particulado, diminui o resíduo de carbono que é depositado 

no motor, se comparada a queima só de óleo diesel.1160 

57 Álvaro Barreto, entrevista citada. 
58 Segundo Barreto, essa elevação se dá "a níveis insignificantes para 3% de álcool, mas se esse 
percentual for elevado, o problema será mais sensível". (Mesma entrevista). 
59 Álvaro Barreto, entrevista em dezembro de 2000. 
60 Idem. 



Aqui, o engenheiro lança mão de sua prerrogativa de falar em nome da 

mistura6': a partir dos testes feitos, não só no INT, mas também por outros membros do 

GT2, aponta uma nova vantagem da mistura, a de proporcionar maior durabilidade para 

os motores com bomba injetora em linha. Já quanto as bombas rotativas - e seus 

problemas, já citados, de durabilidade - além das alianças com aditivos, vislumbra 

outros caminhos: 

"Há possibilidade de, mecanicamente, tornar essas bombas adequadas, mas 

isso não seria tarefa para nós, que trabalhamos os aspectos químicos, 

procurando adequar o combustível ao que existe no mercado."62 

A fiota de testes do Paraná é inonitorada pelo TECPAR (Instituto de Tecnologia 

do Paraná). Entretanto, para além dessa sua participação no GT2, ligada a mistura 

MAD-3, esse instituto vem fazendo, mediante convênio com a prefeitura de Curitiba, 

testes para percentuais maiores de álcool na mistura, em torno de 7%, com um aditivo 

estabilizante ali desenvolvido, o AEP- 102. 

A partir desses estudos é que se dará a discussão sobre a eventual ampliação do 

uso da mistura álcool/diesel: 

"As diâcuâs8es sobre usos mais amplos das mistura MAD-3 ainda estão 

acontecendo. Nós temos uma reunião para breve. Eu tenho me manifestado lá 

no MCT, em todos os documentos que n6s enviamos, pela necessidade de 

fecharmos esses relatórios, para vermos o que tem que ser feito. E não 

defendo exatamente a idéia de generalizar, mas a necessidade de realizarmos 

pesquisas para o desenvolvimento do aditivo para viabilizar tecnicamente o 

emprego. A decisão é governamental, mas o caminho é desenvolver o aditivo 

para resolver os problemas nas bombas [injetoras] rotativas. O futuro disso eu 

sinceramente não sei." 

61 Lança mão ao mesmo tempo em que constrói tal prerrogativa. Aqui, o processo de constituição de 
porta-vozes, que procuram se credenciar para falar em nome dos nãehumanos, se dá de forma 
semelhante ao já destacado em capítulos anteriores. Neste caso, o engenheiro já esboça uma tradução 
adicional em apoio à mistura: o <aumento da durabilidade dos motores com bomba em linha> será obtido 
com a <adição de álcool ao diesel>. 



6.4 A Substitiilição de Diesel por 6leos Vegetais 

Outras traduções em defesa das quais o INT se engajou são análogas às da segão 

anterior63, entretanto com prolongamentos diferentes, apontando para o uso de óleo 

vegetal: a <diminuição do consumo de óleo diesel> será obtida com o <uso energético 

de óleos vegetais>. 

Segundo Barreto, essa substituição pode ser pensada principalmente de duas 

formas: ou como aditivo (até 20%) ao diesel64, ou como combustível exclusivo, cada 

uma dessas formas ensejando diferentes tipos de estudos e testes de campo65. 

O INT participou, no íinal dos anos 1970, de um acordo de cooperação com a 

COPPE/UERJ e a UESCPA), visando à substituição total. As duas primeiras entidades 

realizavam a transesterificação do óleo vegetal66, visando a obtenção de ésteres etílicos 

para fùis carburantes. Na seqüência, o INT fazia a avaliação do rendimento desses 

ésteres obtidos: 

"Através de análises de eãpectroscopia de massa, fizemos uma varredura 

muito grande de todos os componentes, de todos os ésteres obtidos. Fizemos 

uma avaliação das características combustíveis desse éster, em comparação 

com as especificações existentes para o óleo diesel. Fizemos ainda todos os 

ensaios que constam dessa especificação, e emitimos um parecer a respeito, 

para subsidiar o seu uso em motores, ou seja, os testes de campo". 

Esses estudos indicaram alguns pontos de proximidade dos ésteres com o óleo 

diesel. A viscosidade estava dentro da faixa permitida para o óleo diesel; contudo, já 

próxima ao limite superior: enquanto a do diesel vai de 1,6 a 6,0, a do éster ficava em 

torno de 5,5. Esse aspecto levantava dúvidas quanto a futuros problemas, em testes de 

campo : 

62 Álvaro Bmeto, entrevista citada. 
63 Para alcançarmos <economia de petróled, com 4xneficios para a balança de pagamento9 iremos 
<encontrar substitutos para o óleo diesel>, etc. 
a Segundo o engenheiro, neste caso, há, ainda, a possibilidade de adição de um pequeno percentuâl de 
áIcool. 
65 Aqui, novamente, o INT se concentra na caracterização fisico-química do suposto combustível. 
66 A transesterificação consiste em fazer reagir o óleo vegetal com álcool, na presença de um catalizador, 
obtendo-se glicerina e os ésteres etílicos. Os vegetais empregados foram amendoim, milho, dendê, soja, e 



"Se essa viscosidade vai ocasionar pressões elevadas nas bombas injetoras, 

vai provocar atomizaçõeâ deficientes, não há dados ainda pra informar isso. 

Mas como está muito próximo do limite superior do permitido para o óleo 

diesel, eu acredito que isso aconteça. As pressões internas nas bombas 

injetoras vão se elevar, isso pode provocar desgastes nos diversos 

componentes e a atomização pode não ser das mais eficientes. " 

Aqui, o temor dos engenheiros é, basicamente, com relação a durabilidade dos 

motores, com o uso dos ésteres. De fato, se a durabilidade for reduzida, urna importante 

aliança em favor desse uso ficará comprometida: aquela com os usuários. Outro fator de 

preocupação para os engenheiros foi a observação de que a combustão do éster não era 

tão completa como a do diesel, o que comprometia outro vínculo: com o óleo 

lubrificante. 

"O óleo lubrificante tem as funções detergente e dispersante. Ele vai 

recolhendo e incorporando os resíduos da combustão. Então, o óleo 

lubrificante vai se contaminando em nível muito mais acentuado do que se 

contaminaria com diesel. Além disso, a deposição carbonosa no motor é muito 

mais acentuada, e a gente sabe que esses depósitos carbonosos começam a 

entupir bicos injetsres; por suas características abrasivas, se interpor entre a 

camisa e o pistão, e provocar ranhuras, então a durabilidade do motor não vai 

ser satisfatória, a nosso ver. Isso com o uso do éster integral." 

Acredita Barreto que bons resultados podem ser obtidos somente com as 

misturas dieseyéster com até 20% do segundo67. Especialmente entendendo o 

pesquisador que os estudos não podem apoiar-se em eventuais alterações em larga 

escala nos motores, mas adaptar-se à fiota existente no país. Entretanto, cita 

experiências bem sucedidas no uso integral de ésteres e até de óleos vegetais in natura, 

na Alemanha: 

"No motor convencional, sem alterações mecânicas, nós não acreditamos no 

uso integral do éster, apesar de experiências na Alemanha indicarem que 

funciona. Fêz-se lá um motor que usava até o óleo in natura, não precisava 

babaçu. Na Bahia, foi incluído óleo de soja já usado domesticamente. (Segundo Álvaro Barreto, 
entrevista em maiof2000). 
67 É segundo essa orientação que trabalham também os engenheiros do TECPAR 



nem transesterificação. E o motor funcionava com durabilidade considerável. 

Depois esses motores deixaram de ser fabricados. No Brasil, para a nossa 

realidade, no nosso ponto de vista, isso não vai funcionar. Funcionar, funciona; 

mas você vai ter problema com a durabilidade do motor." 

Para utilização integral do éster, Barreto aponta como indispensável um outro 

conjunto de alianças visando a "adequação da composição dos ésteres". Os engenheiros 

do INT estabeleceram as curvas de destilação tanto para o diesel quanto para os ésteres 

e concluíram que estes só possuem hidrocarbonetos pesados, enquanto que o diesel 

possui leves, médios e pesados. Concluíram então que se fazia necessária uma "redução 

de parte dos hidrocarbonetos do éster", ou seja, um craqueamento catalítico parcial pra 

obtenção de hidrocarbonetos leves, médios e pesados. Dessa forma, a curva de 

destilação dos ésteres se aproximaria da do diesel. Equipamentos de hidrotratamento" 

poderiam ainda se constituir importantes aliados: 

"Verificamos que do ponto inicial até quase 70% [na curva de destilação], os 

valores de temperaturas relativas a destilação eram muito mais altos no éster 

que no diesel; e no final da curva, praticamente o mesmo comportamento. 

Pode ser necessário um tratamento catalitico, seguido de hidrogenação, para 

evitar radicais livres da cadeia e outras coisas. Com isso, a gente acha que 

aqueles resultados de combustão, relativos a viscosidade, deposição de 

resíduos de carbono, etc., vão ser melhorados. Mas isso é só suposição; não 

foi feito nada nesse sentido. [...I Nós temos até uma planta piloto aqui no INT, 

que poderia ser adequada a esse tipo de tratamento." 

As justi-fícativas para o encerramento dos projetos ligados aos óleos vegetais 

diziam respeito ao custo dos mesmos, relativamente ao do óleo diesel, especialmente 

quando da amenização dos preços internacionais do petróleo, no início da década de 

1980. Para Barreto, entretanto, essas justificativas partiam de urna interpretação estreita 

da questão, que ignorava ainda outros ganhos associados, além dos energéticos. 

"Para fazer essas avaliações econômicas, comparou-se o custo do óleo até 

mesmo dentro dos supermercados, com o custo do óleo diesel subsidiado. É 

68 Aqui temos citações de alianças semelhantes às empregadas pelos engenheiros da Petrobras, visando ao 
aumento da participação do óleo diesel no perfil de r e k o  (ver Capítulo 5). 



claro que essa avaliação econômica mostrou que seria inviável; mas, a partir 

desses critérios, é claro que seria inviável; B um absurdo! 0 que nós 

propúnhamos na época era que se fizesse um estudo de aproveitamento de 

subprodutos, o próprio fardo protéico de que eu falei antes, aproveitamento de 

subprodutos de interesse farmacológico, como betacaroteno do óleo de dendê, 

e outros subprodutos. E ai sim, de pose desses dados, que se fizesse uma 

avaliação econômica, que, na minha opinião, sertamente seria vantajosa para 

os óleos vegetais". 

Parte B: A Construção de "Pequenas Soluções" - O GEDAE e a Busca 
de uma Tecnologia Local de Geração de Energia ~létrica~' 

6.5 Populações interioranas paraenses e sua relação com energia 

Moradores de muitas pequenas comunidades espalhadas pelo interior do Estado 

do Pará, tradicionalmente, relacionam-se com energia de maneira muito diversa da de 

um típico citadino. A maioria dessas pessoas, - guardando, decerto, semelhança com 

populações de outras regiões interioranas brasileiras, - possui o hábito de despertar ao 

alvorecer, e deitar-se não muito depois do anoitecer, com o que usuhem basicamente 

da energia solar para iluminação. As raras atividades noturnas são, no falar dessas 

populações, "alumiadas" principalmente por lamparinas que queimam querosene ou 

óleo diesel. Nos deslocamentos do dia-a-dia, empregam quase sempre energia mecânica 

direta: dependendo da região, canoas (e as variantes montarias, botes, cascos, reboques, 

batelões, etc.) propelidas a remo, bicicletas, carros de bois, sem esquecer as (não raro, 

longas) caminhadas. Apenas para deslocamentos maiores, tipicamente para o transporte 

de passageiros e gêneros alimentícios de/para os centros urbanos, é mais comum o 

emprego de pequenos caminhões ou pequenos barcos, majoritariamente impulsionados 

a óleo diesel. 

69 Este texto começa a ser escrito alguns meses depois do surgimento para a opinião pública nacional da 
"crise de energia elétrica", a partir do que o governo federal (segundo alguns, com bastante atraso) vem 
realizando ampla campanha visando à economia desse tipo de energia, além de estabelecer programas de 
racionamento. O tema é bastante sujeito a controvérsias: enquanto o governo busca relacionar a crise a 
estiagens pelo país, há quem o acuse de negligência em realizar investimentos já há alguns anos 
apontados como necessários pelos especialistas da área. Chama a atenção, entretanto, que as traduções 
que surgem como remédio ao caso, começam a apontar a um aumento da geração (centralizada) de 
energia por termelétricas, que em geral queimam gás natural, óleo combustível, mas também - as 



Carecendo de uma rede de fornecimento contínuo de energia elétrica, um 

habitante típico dessas regiões, salvo exceções, não convive amiúde com os chamados 

eletrodomésticos, realizando manualmente boa parte das tarefas nas quais os habitantes 

das citades costumamos nos aliar a esses utensílios, como lavagem de roupa, preparo de 

alimentos, etc. Recebe noticiários, música de sua preferência, e até comunicações 

pessoais70, através de rádios a pilha, emprega fogões a lenha; tem seu momento de lazer 

ligado ao banho de rio ou de mar (especialmente crianças), ao jogo de futebol e a 

fiequência a cultos e reuniões religiosas aos domingos, ao jogo de cartas ou dominó em 

casa ou nas típicas mercearias7', etc., todas atividades não ligadas diretamente a uma 

rede regular de fornecimento de energia elétrica. 

Cumpre notar, entretanto, que essa caracterização não só não abrange a 

totalidade dessas populações, que possuem decerto alguma heterogeneidade de hábitos, 

de renda, diferenças ineso-regionais, etc., como também não é estática ao longo do 

tempo. Assim é que, ao longo das duas últimas décadas, não só o fogão a gás vai se 

fazendo mais e mais presente nas cozinhas, como também adentram as casas 

equipamentos elétricos, como rádios, "aparelhos de som" e, especialmente, os 

televisores. Esses últimos, por exemplo, eram, inicialmente, pequenos aparelhos em 

preto-e-branco, alimentados por baterias do tipo das de automóveis (carregadas semanal 

ou quinzenalmente nas cidades), muitos dos quais foram sendo gradativamente 

substituídos por outros maiores e em cores. 

Simultaneamente, foram surgindo no seio dessas populações pequenos geradores 

termelétricos, movidos a óleo diesel, seja nos centros comunitários, para iluminar 

reuniões noturnas, facilitar a realização das festividades dos padroeiros72, etc., seja 

também em âmbito particular. Neste caso, é comum acompanharem o gerador, - que 

veio inicialmente para favorecer a iluminação e o uso do televisor e do aparelho de som, 

menores - diesel. Estas redes embrionárias, assim configurandese, reforçam-nos a convicção da 
patinência deste estudo, em conexão com nosso tema maior, o PNA. 
70 Por muitos anos (década de 1970 e 1980), o popular programa Alô, alô, Interior, de urna rádio AM, foi 
um importante veiculador de mensagens pessoais para localidades do interior do Pará. 
71 Pequenos estabelecimentos comerciais onde podem ser encontrados alimentos, remédios, roupas, 
utensílios os mais diversos, bebidas, etc. 
72 Festas religiosas muitíssimo comuns em comunidades interioranas do Estado. 



- outros aparelhos, desde os pequenos, como liquidificadores, bombas d'água, até 

maiores como máquinas de lavar.73 

Destaquemos ainda que a maior parte do óleo diesel queimado nos pequenos 

geradores acima citados é comprado nos postos fornecedores das cidades (alguns a beira 

do rio), geralmente transportados em pequenos ou médios recipientes, sem que se possa 

facilmente fazer um controle e uma contabilização da quantidade do combustível que 

será destinada a geração de energia, e não a seu uso mais comum, o transporte. Assim, 

as estatísticas que falam da quantidade de diesel usada para geração de energia referem- 

se somente aos sistemas centralizados de geração, com termelétricas de médiolgrande 

porte. 

É deste pano de h d o  que podemos extrair algumas pequenas histórias de 

tentativas de substituição do diesel, na geração de energia elétrica, por fontes 

"alternativas", como eólica e solar, das quais aqui apresentaremos uma74. 

6.6 O Projeto GEDAE 

O Projeto Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas 

(GEDAE) - Departamento de Engenharia Elétrica da UFPA - dedica-se as atividades 

explicitadas no próprio título em várias localidades do interior do Pará, especialmente 

da zona costeira do estado, pela ocorrência signitcativa de vento e raios solares com 

suposto potencial de aproveitamento energético. 

Um dos pressupostos de trabalho do grupo é a existência de "fontes variadas e 

abundantes" com potencial de geração de energia, como: raios solares, vento, biomassa 

florestal, materiais para produção de biogás, oleaginosas (para óleos combustíveis 

vegetais), além da possibilidade de construção de pequenas hidrelétricas. Entretanto, 

dentre essas várias fontes potenciais citadas, o grupo vem se dedicando especialmente a 

experiências com os chamados sistemas híbridos descentralizados de geração de 

73 Ressaltemos que geralmente o acionamento destes geradores se dá em períodos restritos do dia, 
quando da realização de alguma atividade que o exija, ou, no período noturno, para iluminação e 
assistência de programas televisivos, principalmente. 



energia: combinação de pequenas turbinas e ~ l i c a s ~ ~  com geradores termelétricos (em 

algumas experiência acrescenta-se a energia solar). Estes sistemas são apontados como 

elementos de promoção sócio-econômica de pequenas comunidades afastadas da rede 

convencional de distribuição de energia. 

Os componente do GEDAE expressam o interesse - para além da implantação 

e monitoração desses sistemas híiridos - no desenvolvimento de tecnologia voltada as 

condições locais, especialmente na modalidade eólica. Segundo o coordenador do 

Projeto, Prof Pinho, a implantação de aerogeradores (ou turbinas eólicas) é muito 

dependente da aquisição de equipamentos importados, desenvolvidos de acordo com 

regimes de vento diferentes dos regimes locais, o que compromete o fator de 

capacidade ou "aproveitamento da energia gerada": 76 

"Nós não temos turbinas eólicas de fabricação nacional. Nós temos hoje uma 

fábrica de turbinas em Sorocaba[/SP], que é da Wobben-Enercon, subsidiária 

da Enercon, [...I mas eles fabricam as máquinas a partir de desenvolvimento 

feito na Alemanha. Algumas pás são feitas em Sorocaba, inclusive exportadas 

para a Alemanha. Mas o projeto todo das pás é feito no exterior. O perfil das 

pás, o coeficiente de potência da turbina, tudo isso precisa ser definido em 

função dos parâmetros do regime de vento 

Entretanto, as turbinas acima referidas não se ajustam aos planos dos 

engenheiros do GEDAE, pois são aplicações consideradas de grande porte (1 a 1,5 

MW), e são utilizadas em geral por grandes concessionárias, acopladas a redes 

centralizadas de geração de energia. As usinas para eletrificação de pequenas 

comunidades, com capacidade para 10-15 Kw, não são fabricadas no país, sendo, em 

geral, importadas dos Estados Unidos. 

Assim, identificamos na fala dos engenheiros do GEDAE uma primeira tradução 

(com um prolongamento): o <desenvolvimento sócio-econômico das comunidades 

74 Das três experiências de implantação de sistemas híbridos (eólicolsolaP/diesel) de geração de energia 
com as quais tomamos contato, -nas localidades paraenses de Praia Grande, Tamaruteua e Mota, - a 
primeira se diferencia pelo esforço em produção de tecnologia local, conforme veremos na seqüência. 
75 São consideradas pequenas turbinas aquelas com capacidade geradora de 10115 kW. Como os 
engenheiros estimam em uma média de 300 W de potência a demanda por família, nessas pequenas 
comunidades, uma usina de tal porte atenderia de 30 a 50 habitações, aproximadamente. 
76 Entrevista com João Tavares Pinho, realizada em abril de 2002. 



interioranas da ~uiazonia>~' será buscado com o <suprimento de energia elétrica>; e 

este, por sua vez, equivalerá à <geração descentralizada de energia, por sistemas 

h í í r i d o ~ ~ ~ .  

Uma segunda tradução diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia local na 

geração de energia: 

"A tentativa que nós fizemos em Praia Grande foi de desenvolvimento de uma 

máquina adequada a realidade local. Só que a gente esbarra em uma série de 

dificuldades ... Uma delas é que há um certo ceticismo. Muitas vezes escutei a 

seguinte frase: 'por que tu queres reinventar a roda? Já existem turbinas 

prontas; é só comprar'. A minha opinião é diferente. [...I Nós sempre vamos 

depender de importação se nós não desenvolvermos aqui."80 

Além da dependência de importação, o coordenador do GEDAE cita 

dificuldades com manutenção : 

"O calcanhar-dsaquiles desses sistemas é a manutenção. Aí também entra a 

necessidade da gente desenvolver coisa nossa, nacional, porque, por exemplo, 

se uma turbina dessas dá um defeito, não tem quem dê manutenção nela. 

Enquanto não houver um mercado desenvolvido, vai ser difícil alguém se 

interessar em treinar funcionários pra dar manutenção pra uma coisa da qual 

existe meia dúzia instalada em um estad~."~' 

Portanto, assim poderíamos expressar a segunda tradução: para obtermos 

<independência da produção e manutenção de equipamentos de geração energética> 

77 Idem. 
78 Cf. Bezerra e Pinho, 1999. 
79 Idem: "... a vocação da região para o atendimento das pequenas e médias demandas é a geração 
descentralizada, usando fontes naturais renováveis, engajando a população local no projeto, na 
construção, na operação e até mesmo na manutenção dos aproveitamentos energéticos, criando, desse 
modo, sistemas híbridos auto-sustentáveis, nos quais a participação diesel-elétrica se dá de forma a 
complementar as indisponibilidades temporárias das fontes renováveis." Ver tamEm 
htíp://www.ufpa.br/gedae. 
'O Pinho, entrevista citada. 

AO visitarmos a comunidade de Tamaruteua (março de 2002), encontramos o sistema de geração 
eólico-solar desativado, em razão de defeito no inversor (equipamento que converte corrente contínua em 
corrente alternada). Sobre isso, informa Pinho: 'Ti3 uma empresa que representa a Trace em São Paulo; 
então nós estamos tentando através deles. O museu do Estado [do Pará] mandou um inversor pra lá há 3 
meses. Na realidade, eles não consertam, eles mandam pros EUA. Então, o trâmite, você imagina ..." 
(entrevista citada). 



buscaremos o <desenvolvimento de tecnologia local>. E é a partir dessas traduções que 

os líderes do GEDAE vão em busca de alianças necessárias à implantação de diversos 

sistemas híbridos, entre os quak o da comunidade de Praia Grande. 

6.7 Eletrificação da Comunidade de Praia Grande. 

Praia Grande é uma pequena comunidade (22 famílias, ou pouco mais de 100 

pessoas) no Município de Ponta de Pedras - Ilha do Marajó-PA, a cerca de 50 km de 

Belém, por via fluvial, cujos moradores se ocupam basicamente da agricultura e do 

beneficiamento de fibra de coco com fins industriais. 

Segundo o líder comunitário Francisco Gouvea, tudo começou em 1991, com a 

busca, pela comunidade, de um sistema de tratamento de água. Até então, a fonte mais 

comum de água para os moradores de Praia Grande eram pequenos poços familiares, 

sem coberturas, e carecendo de qualquer tipo de tratamento, ao que os moradores 

vinham atribuindo a fiequente ocorrência de verminoses e diarréias, especialmente nas 

criançasg2. Com esse objetivo, as lideranças locais buscaram uma aproximação com a 

Universidade Federal do Pará. Através de um abaixo-assinado, os moradores requeriam 

a cooperação da universidade, ou mais especificamente, do N A E A ~ ~ ,  naquele 

tratamento. 

Tendo o Núcleo conespondido à demanda dos moradoresg4, deu-se, por certo 

período, a circulação de técnicos e professores da UFPA na comunidade de Praia 

Grande, e, a partir dessa interação, as lideranças puderam entrever outros beneficios que 

poderiam resultar do vínculo com a Universidade. Um deles seria a instalação de um 

sistema de geração de energia elétrica, assunto de que se ocupava o Projeto GEDAE. 

Segundo Gouvea, tal possibilidade, além dos favorecimentos domésticos, poderia 

potencializar o beneficiamento de fibra de coco, realizado na comunidade e destinado à 

fabricação de encostos de cabeça para bancos de automóvei~.~~ 

82 Entrevista com o líder comunitário e vereador Francisco Gouvea, em Praia Grande, julho de 2001. 
83 Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 
84 Segundo o mesmo entrevistado, após o tratamento proposto pela universidade, os problemas foram 
minorados de forma signincativa. 



Assim, esboça-se uma primeira aliança que, se levada a efeito, poderá trazer 

fortalecimento tanto aos projetos dos moradores de Praia Grande, quanto aos do 

GEDAE, já que a comunidade vem confirmar, com sua demanda, a tradução básica que 

dá sentido ao programa. Recordemos que os engenheiros contam com o "engajamento 

da população local no projeto, na construção, na operação e até mesmo na manutenção 

dos aproveitamentos energéticosW . g6 

Inicialmente, os engenheiros do GEDAE instalaram em Praia Grande estações 

meteorológicas para aquisição de dados como direção do vento, parâmetros da radiação 

solar, temperaturas, etc., que iriam subsidiar escolhas como que modalidade energética 

priorizar, quantas turbinas empregar, com que características, etc. 

De acordo com os dados levantados, postulam os engenheiros a necessidade de 

se desenvolver tecnologia apropriada aos parâmetros locais, onde se incluem ventos 

moderados, uma vez que as turbinas disponíveis, importadas, se ajustavam mais a 

ventos fortes, próprios de certas regiões do país de origem (EUA). Decidem, então, pela 

implantação de dois aerogeradores, um importado, de 10 kW, que já poderia fornecer 

energia continuamenteg7, e outro que seria projetado e construído no âmbito do próprio 

GEDAE, de 15 kW, além de dois geradores diesel de 7,5 kVA cada, para os dias elou 

horários com baixa ocorrência de ventogg. 

Além do desenvolvimento do aerogerador de 15 kW, esperam os engenheiros 

poder realizar atividades para além da instalação do sistema: 

85 A comunidade possui, em sistema de cooperativa, uma pequena fábrica desse tipo de encosto, que 
surgiu da aproximação com o Projeto POEMA (UFPA), e através deste, de um convênio com a 
montadora Mercedez-Bem. 
86 De fato, os depoimentos colhidos nas comunidades visitadas destacam a participacão dos moradores 
locais na implantação dos sistemas. Bezerra e Pinho (1999) falam dessa participação, na "execução de 
serviços gerais n20 :opecializados, como limpeza de terreno, constmção de pequenas obras civis, 
transporte do material, auxílio na montagem de componentes pesados, como torres e turbinas, entre 
outros." 
87 Pinho fala da importância em se garantir continuidade no fornecimento de energia, mesmo nas fases 
iniciais: "A instalação de um protótipo gera uma expectativa muito grande [na comunidade], e, portanto, 
uma ii.ustração, quando a gente tem que interromper o fornecimento de energia para teste, alguma 
reavaliação, etcy'. (entrevista citada) 
88 Essa ocorrência é diferente de acordo com a época: "Em certas épocas do ano, março, abril, maio, os 
ventos são menos intensos, e na época de agosto, setembro, outubro, temos ventos mais intensos. Chove 
pouco, há maior radiação solar e, conseqüentemente, mais vento." (Finho, entrevista citada). 



"...montar o sistema tem uma componente de pesquisa, mas é muito mais 

engenharia (projetar o sistema, instalar, comissionar, ou seja, botar pra 

funcionar). Mas para a pesquisa, interessa bem mais ficar monitorando esse 

sistema, ver o que é que está funcionando muito bem, o que é que não está 

bem, quais são os acertos, quais são os erros, o que pode mudar, como a 

gente pode readaptar isso, e aplicar nos nossos projetos". 

Para a instalação do Projeto Praia Grande (envolvendo projetar, instalar e 

comissionar, como dito antes), constituiram-se mais algumas importantes alianças: os 

engenheiros do GEDAE puderam contar com o apoio h c e i r o  do Projeto do Trópico 

Úmido (PTU 1 Ministério da Ciência e Tecnologia), e com a participação da CELPA, 

IDESP, SECTAM e Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras. Segundo Pinho, essas 

alianças - para implantação - se constituem com relativa facilidade: 

"Pra instalar o projeto você até consegue recurso. [...I Porquê? Quando você 

vai instalar um projeto desses, há um componente forte que é o político: botar 

energia em uma comunidade carente, trazer energia aonde não existe. Tudo 

isso pesa muito."89 

Outra aliança necessária seria novamente com os moradores da comunidade. A 

proposta do GEDAE é de que, após a instalação, a comunidade garanta a manutenção 

do sistema. Isso envolve, inicialmente, a disponibilidade de uma ou duas pessoas para 

operar o sistema e realizar pequenas manutenções: troca de atro de óleo e de ar, 

lubricante, manutenção de baterias, etc. Outro compromisso da comunidade é o do 

próprio custeio do funcionamento do sistema, especialmente no provimento cotidiano 

de óleo diesel para o gerador. Por orientação dos engenheiros, a comunidade deve 

também manter uma certa reserva h c e i r a  para eventuais gastos importantes com 

manutenção, como por exemplo, troca do banco de baterias ou compra de peças para o 

motor. Segundo Pinho, uma das resistências a essa aliança foi a novidade que 

representou para os moradores o compromisso do pagamento de uma conta mensal pela 

energia elétrica, o que demandou cuidadosas avaliações entre técnicos e moradores, 

onde se incluiu a realização de uma contabilização dos gastos antes feitos com energia, 

e não computados. 



Segundo o líder comunitário Gouvea, o moradores fizeram reuniões, onde 

consideraram todos os gastos que tinham com velas, querosene para lamparinas, pilhas 

para lanternas e rádios, com o carregamento, a cada uma ou duas semanas, de baterias 

para as televisões, aparelhos de som, etc. Feitas projeções, chegaram à conclusão de que 

poderiam, redirecionando aqueles dispêndios, garantir a manuteção do sistemag0. 

O desenvolvimento de uma turbina eólica com "tecnologia local" 

A partir de entrevistas com os moradores de Praia Grande, os técnicos do 

GEDAE montaram uma "curva de carga", ou estimativa da potência necessária para 

atender as demandas energéticas nos diversos horáriosg1. A partir desses dados e do 

levantamento dos parâmetros das condições meteorológicas locais, deiiniram os 

técnicos a potência estimada de 15 kW, para velocidade do vento de 10 mls. 

Várias alianças serão necessárias para efetivação das traduções dos engenheiros. 

O projeto da turbina GEDAE prevê eixo horizontal, com diâmetro do rotor (parte 

giratória) de 12 inetros; pás de fmgulo de passo furo, de duraluminiog2, de 

aproximadamente 30 kg cada uma; disco central em chapa de aço com peso de 41 kg, ao 

qual as pás são furadas. Um ponto delicado, para os engenheiros, é o projeto das pás, 

que devem se adequar as condições de vento locais e, assim, os engenheiros buscam 

apoio da Columbia ~eronáut ica~~.  0 perfil das pás baseia-se no padrão americano 

NACA 23021, com modificações propostas pelos engenheiros do GEDAE, mais um 

colaborador do departamento de engenharia inecânica/UFPA, buscando adequar o 

ângulo de torção as velocidades moderadas de vento, típicas da região. 

89 Pinho, entrevista citada. O entrevistado Ma, adiante, da difícil busca de recursos para a subseqüente 
monitoração dos sistemas, interessante para suas pesquisas. 
90 Uma das peculiaridades das comunidades do interior do Pará é que a maioria dos moradores não 
possuem proventos regulares. Seu sustento vem da agricultura, da pesca e, em muitos casos, do 
extrativismo. Portânto, a maior parte de seus ganhos pode se concentrar em determinada época do ano 
(safta de determinada cultura ou período de pesca, por exemplo). Quando um morador nessas condições 
emprega lamparinas a querozene, lanternas, ou mesmo baterias para televisores, nos períodos em que ele 
não dispõe dos recursos ele simplesmente deixa de adquirirfrecarregar esses produtos. Entretanto, essa 
circunstância gera certo impasse quando há um compromisso com contas mensais de luz. 
91 Os moradores informaram que aparelhos eletrodomésticos pretendiamfpoderiam adquirir após a 
instalação do sistema, e em que horários empregariam tais aparelhos. 
92 Liga metálica de aluminio (95%), cobre, manganês e magnésio. 
93 Empresa local do ramo aeronáutico, que realiza reparos em aeronaves. 



Uma caixa de engrenagens assumirá o papel de multiplicar a velocidade das pás, 

produzindo a velocidade requerida na entrada do gerador. Este componente, segundo os 

engenheiros, já se encontra bem desenvolvido por indústrias do ramo, razão pela qual os 

mesmos buscaram adquirir equipamentos disponíveis "no mercadovg4. Empregou-se 

inicialmente um multiplicador de 1 para 21 rotações, já em uso em outros experimentos 

no âmbito do projeto GEDAE. Entretanto, este sistema, por provocar vibração 

excessiva, foi substituído por uma outra caixa de multiplicação adquirida de uma 

indústria catarinense, CESTARI. A caixa, H 320, possui multiplicador helicoidal triplo, 

com relação de multiplicação de 1 para 40, que se mostrou adequada para "choques 

moderados". 

Para a geração de energia optaram os engenheiros por "tecnologia já bem 

conhecida", qual seja, um gerador de indução, composto por um sistema de auto- 

excitação através de um banco trifásico de capacitores. Esta modalidade de gerador, 

além do baixo custo, se ajusta bem a situações de variação na velocidade da turbina, 

típicas dos sistemas eólicosg5. 

Outro componente desenvolvido no GEDAE foi o sistema de fieio, ligado, 

segundo os engenheiros, a segurança na operação dos chamados testes dinâmicos, e em 

casos de manutenção das partes móveis. Por "questões econômicas e operacionais", foi 

adaptado um sistema de fiei0 a disco de um automóvel Ford corcelg6. Um sistema 

hidráulico, acionado manualmente, bombeia o óleo, que moverá as sapatas, que entrarão 

em atrito com o disco, fixado no eixo do rotor. 

Outro componente é o sistema de direção, importante para segurança do 

equipamento e o melhor aproveitamento da energia eólica disponível, orientando a 

turbina. Este sistema foi idealizado como um leme trapezoidal de 6 metros de 

comprimento, e por um "atuador linear", movido por um motor monofásico, 

responsável pelo movimento de retirada do aerogerador da direção do vento: 

"O máximo que nós atingimos [de velocidade do vento], nos picos, é de 15, 17, 

ou até 20 mls. Essas turbinas são desenvolvidas para, a partir de 15 mls, 

94 Entevista com o engenheiro Silvio do Vale, pesquisador do GEDAE, realizada em Belém/PA, em 
junho de 2002. 
95 Vale, entrevista citada. 



começar a sair do vento, pela integridade do conjunto, até passar aquele 

período. Tem um leme que orienta a turbina. Se eu acionar o leme, 

empregando um atuador automático, eu posso colocar ou tirar do vento a 

turbina, o suficiente pra sair de altas velocidades. Nós começamos com um 

leme manual, mas estamos desenvolvendo um sistema automatizado de 

contro~e."~~ 

Para o projeto da torre, deu-se uma aproximação com o Departamento de 

Construção Civil da UFPA. Trata-se de uma torre construída em aço, de 15 metros de 

altura, com base quadrada de área igual a 4 m2 e topo com 1 m2. No topo dessa torre, 

situa-se uma plataforma giratória de aço de 2 m2, onde fica montado o conjunto 

formado por turbina, caixa de engrenagem, geradores, e os sistemas de fiei0 e de 

controle de direção. Esta plataforma possui ainda um conjunto de rolamentos que lhe 

dão possibilidade de giro de 360'. 

Outro componente do sistema é o banco de baterias. Inicialmente, este é 

responsável pelo armazenamento da energia, que poderá ser utilizada em horários em 

que não haja vento suficiente para geração. Além disso, como a energia gerada pela 

turbina possui tensão e fkequência variáveis, esse banco funciona como um 

estabilizador, que fornecerá ao inversor uma tensão constante. 

O citado inversor recebe a tensão do banco de baterias (corrente contínua de 220 

V) e alimenta a rede de distribuigão com corrente alternada de 120 V. Papel contrário 

faz o ret@cadog8, que recebe tensão do aerogerador (corrente alternada) e fornece ao 

banco de baterias tensão em corrente contínua. 

O Sistema eólico-diesel de Praia Grande foi inaugurado em julho de 1999, com 

o aerogerador importado de 10 Kw, e dois motores diesel de 10 cavalos-vapor, 

acoplados a geradores de 7,5 kVA. O aerogerador desenvolvido no âmbito do GEDAE 

deveria complementar esse sistema h%rido. 

96 RÊGO, 1999:18. O sistema de fieio é necessário para operações de manutenção, quando se tira a 
turbina do vento (ver adiante), e aplica-se o fiei0 para a total imobilização das pás. 
97 Vale, entrevista citada. O sistema de controle a que se refere o entrevistado tem como componente um 
tacômetro ligado a uma placa de circuitos, que controla a velocidade do gerador. Acima de 1800 rpm, um 
sinal é enviado para o atuador, objetivando "tirar do vento" o conjunto. 



O projeto GEDAE assume, após a implantação do sistema, fornecer assistência à 

comunidade, entretanto, a responsabilidade pela manutenção do mesmo passaria à 

própria comunidade. Esta responsabilidade implica no treinamento de alguns poucos 

moradores para operar os geradores, dar manutenção ao banco de baterias e, à 

comunidade em geral, o custeio de operação: compra de óleo diesel, eventual reposição 

de peças dos motores, baterias, etc. 

Na fase de testes com a segunda turbina, aconteceu um acidente: 

"Durante um dos testes, houve falha da pessoa que estava realizando o teste, 

que deixou a escotilha da plataforma aberta; o rotor estava girando, o pessoal 

estava monitorando a geração, etc. Então o vento mudou de direção e o 

conjunto todo girou, e ao girar, uma pá bateu na escotilha, e essa pá, que era 

de alumínio quebrou. Isso desbalanciou todo o sistema. [...I Nós tivemos que 

desmontar as pás e, de lá pra cá, nós não conseguimos mais nenhum recurso 

para continuar os testes com aquele aerogerad~r".~~ 

O engenheiro Vale avalia algumas das dificuldades para o bom andamento do 

desenvolvimento desse aerogerador: 

"Sempre existem atrasos, imprevistos, você conta com mão-de-obra local, 

oficinas não especializadas, então vai-se perdendo muito tempo nisso, e o 

projeto tem um prazo. Terminou esse prazo, que era pra implantar o projeto. A 

parte de teste, manutenção, acompanhamento, não foi possível. Infelizmente 

houve também o acidente com as pás (...) então o projeto foi abandonadoJJ100 

A retomada desse aerogerador, segundo o engenheiro, pode ser feita se houver 

recursos para tal. 

"Havendo dinheiro, retoma-se o projeto. Inclusive, a primeira versão foi em 

duralumínio, e hoje a gente tem condições de fazer em fibra de vidro, pois nós 

já desenvolvemos uma [pá] de I ,5m, uma de 3m, e hoje há condições de 

desenvolver essa de 6m. Há uma empresa, a Kovaks, que dá esse suporte pra 

98 Componente desenvolvido pelos pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPA. 
99 Pinho, entrevista citada. 
'O0 Vale, entrevista citada. 



nós, mas nós já temos toda a programação, o perfil [das pás] bem 

desenvolvido. E com fibra de vidro, a pá fica bem melhor, pois evitam-se os 

rebites que ligam as chapas. Quanto mais uniforme aquela superfície, 

rne~hor."'~' 

Fragilidade de alianças ... 

Conforme já indicado, pelo relato do engenheiro Pinho, uma das importantes 

alianças de sustentação a sistemas do tipo do que aqui tratamos, aquelas alianças ligados 

ao financiamento, constituem-se com relativa facilidade na fase de implantação, pelo 

forte significado eleitoral (ou eleitoreiro?) que tem a chegada, ou mesmo o anúncio, de 

beneficios como energia elétrica ou água encanada a comunidades que deles não 

dispõem. Entretanto, pelo mesmo relato, essas alianças tendem a se fiagilizar após a 

implantação dos sistemas: 

" ... é muito difícil se conseguir recurso [financeiro] uma vez o projeto 

implantado, pra fazer estudos, ficar monitorando. E...] Há aquela mentalidade 

que diz que o pessoal já tem energia, isso é coisa de professor universitário 

que não tem o que fazer, e quer ficar estudando pra publicar paper. É 

justamente onde a gente perde a porção da pesquisa"'02 

O engeheiro cita determinadas promessas de alianças que, a seu juízo, não 

garantem sequer a instalação inicial do sistema. Tratam-se de propostas, por parte de 

políticos, para iniciar a instalação de um sistema de eletrificação em determinada 

comunidade, com garantia de cerca de um terço dos recursos para a instalagão total. 

Segundo Pinho, a efetivação de um tal projeto seria extremamente duvidosa: 

"Você roda pelo interior do Pará, o que você vê de projeto inacabado, e que, 

invariavelmente, foi começado em época de eleição: postes colocados 

esperando colocação da rede elétrica; abastecimento de água também rende 

muito voto ... então o político vai lá, fura um poço, e nunca mais aparece, então 

você vê poço furado, caixa d'água encostada no lado, estrutura de madeira 

apodrecendo. Nunca foram completar o serviço".'03 

1°1 Idem. 
'O2 Pinho, entrevista citada. 
lo3 Idem. 



... e tentativas de contornos 

A equipe do GEDAE está iniciando, na Localidade de São Tomé, Município de 

Maracanã (PA), a implantação de outro sistema híírido, com uma turbina eólica, 

energia solar e diesel. Neste sistema, entretanto, os engenheiros, "para não incorrer no 

mesmo erro dos projetos anteriores"lo4, resolveram instalá-lo já com todos os sensores 

pra monitoramento a distância: 

"Todos os equipamentos vão ser instalados com sensores, e esses sensores 

vão ter uma unidade de aquisição de dados, um computador, que nós vamos 

conectar aqui com a universidade, atravéç de linha telefônica. Então nbs vamos 

poder monitorar esse sistema daqui, com custo muito baixo, basicamente o 

custo da ligação telefônica. E com possibilidade de tirar mais proveito da 

instalação desse sistema."'05 

O engenheho Vale cita outras alianças envolvidas nesse projeto e nos anteriores: 

"Na elaboração dos projetos anteriores, pensava-se primeiro em implantar; o 

monitoramento ficava para depois. Então as medições eram pontuais, nós 

tínhamos amostragens do funcionamento, por uma semana, dez dias. Assim 

saíram vários TCC's, dissertações de mestrado, etc., mas isso não é o ideal. O 

ideal é ter equipamentos para monitorar 24 horas: placas de aquisição, 

computadores, conexão via celular. Nesse projeto [de São Tomé] com 

financiamento da Petrobrás e FINEP, há uma verba específica para monitorar. 

Queremos obter dados do tipo: velocidade do vento, se houve interrupção, 

quantas vezes gerou no dia, quantas vezes parou, etc."lo6 

Um outro ponto em que os engenheiros redirecionaram sua linha de ação foi no 

que diz respeito ao porte do aerogerador a ser desenvolvido localmente. Passaram para 

máquinas menores, de capacidade de geração de 3 a 5 kW, que atenderiam, segundo 

seus cálculos, a aproximadamente 10 f'amílias em comunidades interioranaslo7. 

Pinho, entrevista citada. O "erro" a que o engenheiro se refere foi o de montar o sistema e, somente 
depois, buscar recursos pra sua monitoração. 
' O 5  Idem. 
'O6  Vale, entrevista citada. 
'O7 Em média os engenheiros adotam a relação de 3OOW por residência. Segundo Pinho, ccisso atende bem, 
porque normalmente essas residências são pequenas, com 2,3 compartimentos; então eles utilizam 3 ou 4 
lâmpadas (e nós temos incentivado o uso de lâmpadas compactas, de 15, ZOW), mais uma televisão (50, 
70 W), eventualmente um ou outro equipamento, como som, liquidificador, ventilador, etc. Dificilmente 



"... talvez nós tenhamos sido confiantes demais em nossa capacidade; nós 

partimos para uma máquina com um porte maior, que seria para 15 kW, que, 

infelizmente, não chegou a passar da fase de testes. [...I Nds passamos então 

a idéia de desenvolver aero-geradores de porte menor, onde a gente possa 

fazer mais testes, não diretamente em sistemas instalados, mas dentro da 

nossa área de testes, que nós estamos montando aqui [no ~aboratório]."'~~ 

vai passar a potência total de 300 W. Mesmo que uma ou outra passe disso, sempre tem as outras que vão 
ficar abaixo, então compensa, em termos de média, 3OOW por casa". 
'O8 Pinho, entrevista citada. 



7 Produtividade: Uma Fraqão Matemática ou o Efeito do 
Enredamento de Incontáveis Hmnanos e N5o-hirmamios? 

Vários relatos dão conta de que um fator bastante influente no interesse do 

consumidor pelo carro a álcool - e, portanto, no nível de sua produção e utilização 

- é a relação de preços álcoollgasolinal. Esta relação foi um dos fatores de incentivo 

à expansão - em grande escala do uso do carro a álcool na chamada segunda fase do 

PNA~. Mesmo em passado mais recente, assistimos ao que se cogitou ser um 

"reaquecimento" - do programa: no segundo semestre de 1999, devido a uma relação 

de preços bastante favorável ao álcool hidratado, fiente à gasolina, aumenta 

sobremodo a procura pelos carros a álcool3, havendo quem cogitasse mesmo em 

conversões de carros a gasolina para uso de álcool, algo inusitado após o declinante 

interesse pelo combustível por parte de consumidores, a partir já do final da década de 

1980. 

Um dos fatores que participam de urna complexa cadeia que define a citada 

relação de preços é a produtividade da agroindústria canavieira, em geral, medida em 

termos de toneladas de cana por hectare plantado (tonlha - a agrícola) e em termos 

de litros de álcool por tonelada de cana processada (Vton - a industrial). Ligam-se à 

produtividade geral da agroindústria canavieira, sob variadas formas, quaisquer 

mecanismos que busquem baratear o custo de produção do álcool, como 

mecanização, emprego de variedades de cana mais proveitosas, melhorias em 

processos de fermentação, destilação, etc. 

Cf. CASTRO SANTOS (1993); GT-CNE, COSTA (1982), entre outros. Registremos que este 
destaque à ligação do usuário com o carro a áicool em nada quer diminuir a importância dos 
inúmeros outros vínculos da rede que produziu o carro a álcool. 
2 Naquele momento, efeito da interação de diversos atores-redes, ficou estabelecido que o preço do 
álcool hidratado não poderia exceder a 65% do preço da gasolina. 
3 Nesse ano, a produção de carros a aicool chega a dobrar. No entanto, isso não foi suticiente para 
retirar essa produção de percentuais muito baixos (em tomo de I%), se considerada a produção total 
de automóveis. 



Neste capítulo apresentamos variados elementos, entrelaçados pelas mais 

diversas formas, e ligados de algum modo a agroindústria canavieira de uma região do 

horoeste paulista, onde se encontram os municípios de Barra Bonita, Lençois 

Paulistas, Igaraçu do Tietê, Areiópolis, e t ~ . ~ .  Procuramos, assim, um entendimento de 

como tais atores-redes participam da reconstrução permanente dessa agroindústria, 

especialmente nas questões ligadas ao que se entende como produtividade. 

7.2 Cenário de "mares de cana", histórias que se entrelaçam 

A Cidade de Barra Bonita, assim como outras de uma vasta região do estado 

de São Paulo, é cercada por canaviais que se estendem para além de onde a vista 

alcança, - verdadeiros "mares de cana", - e possui como importante elemento da 

vida dos moradores as grandes usinas de açúcar e álcool da região. Em um simples 

passeio por essa cidade, situada as margens do Rio Tietê, em conversas com seus 

moradores, não será dincil surgirem logo questões acerca do setor sucroalcooleiro5. 

D. Neide é, há muitos anos, moradora da região, e dona de uma pequena 

lanchonete. Como qualquer morador(a) da região, convive, no período da colheita da 

cana (de maio a novembro, aproximadamente), com o problema do "cawãozinho", - 

ou cinzas em suspensão provenientes das queimadas que, em geral, antecedem o corte 

da cana, - que alcança toda a cidade, "suja roupas no varal, empoeira os móveis", 

etc. Convivendo com esse problema, entretanto, preocupa-se não menos com o 

aumento do desemprego a que vem assistindo na região, ligado, segundo avalia, ao 

avanço da automação das destilarias e a mecanização do corte de cana. 

Além da redução de postos de trabalho no setor canavieiro, a (outrora forte) 

indústria cerâmica da região passa por dSculdades, e "vem dispensando muitos 

Na visita a essas cidades, além de variados contatos, que incluíram empresários, trabalhadores de 
várias atividades e líderes sindicais do setor canavieiro, tivemos a oportunidade de participar de um 
congresso sindical de trabalhadores da agroindústria canavieira, o que ampliou as possibilidades de 
obtenção de informações. Alguns trabalhadores, especialmente os da colheita de cana, solicitaram 
não serem completamente identificados nas entrevistas. Estes serão citados apenas pelo primeiro 
nome. 



trabalhad~res".~ Assim, é com dificuldade que os muitos dispensados pela 

agroindústria canavieira encontram outras oportunidades de trabalho, especialmente 

pela baixa escolaridade. 

"A cidade cresceu muito em função do setor canavieiro e agora o 

desemprego na região toda está muito grande ... E todos os problemas de 

cidade grande estão chegando, mesmo que em menor escala: assaltos, 

criminalidade em geral. Nos bairros de periferia a coisa não anda nada 

Conta D. Neide que, para "sorte" dos trabalhadores, comenta-se na cidade 

sobre as dificuldades que uma grande usina da região vêm encontrando para realizar a 

mecanização completa da lavoura. Há informações de que as colhedeiras8 provocam 

problemas para certos tipos de solo, especialmente uma forte coinpactação, devido a 

seu peso, e que o re-preparo desse solo estaria a exigir mais altos custos do que a 

própria colheita manual. 

Um dos trabalhadores que pode se beneficiar dessa "~orte"~ é Cláudio. Com 

20 anos, mora na cidade de Igaraçu do Tietê (separada de Barra Bonita apenas pelo 

Rio Tietê), e trabalha na colheita da cana de uma das maiores usinas da região. De 

segunda a sexta, acorda às cinco e meia da manhã, e deve estar antes da seis em um 

ponto certo, a espera do ônibus que transporta os trabalhadores da colheita até o 

canavial. Cláudio cita um amigo "mais antigo" no serviço que lhe diz sempre que o 

corte de cana "não é trabalho de gente, é trabalho pra bicho, que encurta a vida". Isso 

porque o trabalho, por seu relato, além de extenuante, acarreta problemas 

respiratórios constantes ("gripe"), devido ao "carvãozinho", problemas de coluna, 

- -  -- 

Especialmente para quem faz pesquisa acerca do tema! 
Entrevista informal realizada em janeiro de 2001. (O que aqui denominamos "enbevista informal" 

é um diálogo, cujo conteúdo registramos em seguida, diferentemente das entrevistas assim 
declaradas, com hora marcada e gravadas com conhecimento do entrevistado). 

Idem. 
8 Damos preferência a esse termo, ao invés do sinônimo 'colheitadeira', pelo fato do primeiro ser o 
mais adotado por todos os nossos entrevistados. 

O líder sindical Vicente (presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra Bonita) 
igualmente fala da "boa noticia do momento para o setor", aludindo à noticia de uma possível 
diminuição do uso de colhedeiras pela maior usina da região (Entrevista em 23/01/2001). 



pela postura corporal que o trabalho exige e, não raro, dores nos braços, devido a 

constante repetição do mesmo movimento de corte. Contudo, Cláudio entende que 

sem esse serviço, ele e seus colegas estariam em situação pior, já que a região, 

essencialmente canavieira, não lhes oferece outras opções de trabalho: 

"... se mecanizarem a colheita, nós vamos fazer o que? O governo vai dar 

um pedaço de terra pra gente plantar?. .." l0 

Cláudio possui contrato de tempo indeterminado com a usina. Na entresafia 

(dezembro a abril), trabalha no preparo do solo, na capina, e outras atividades de 

manutenção do canavial. Na época da colheita o número de seus companheiros dobra, 

em boa medida pela chegada dos chamados mineiros, trabalhadores recrutados (para 

além do que o termo sugere) em vários estados de diferentes regiões (SE e NE 

especialmente), e transportados pelos contratantes para a região canavieira. 

A vinda dos mineiros, segundo outro líder sindical, não é bem vista pela 

maioria dos trabalhadores locais, porque além de reduzir postos de trabalho para os 

moradores da região, dá margem a comparações desfavoráveis a estes últimos por 

parte dos empresários: 

"... os empresários falam que o pessoal daqui tem que mudar, produzir 

mais; que eles são acomodados, porque já têm a casa deles, - quando 

tem três ou quatro da família que trabalham ... - algum tem um carrinho 

velho ... Mas eu não vou falar isso pro meu sindicalizado, senão ele vai dizer 

que o patrão está comprando o sindicato ... Eles já falam isso, porque a 

gente não consegue mexer com os mineiros ... Não tem nada para impedir 

eles de virem pra cá. E lá [nos seus estados de origem] a situação é pior; 

alguns trabalham por 3 reais ao dia. Quando acham emprego..."" 

- 

10 Entrevista informal (intervalo para almoço do citado congresso) realizada em Barra Bonita, SP, em 
25/01/200 1. 
l1 Silvio, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lençois Paulistas, realizada nessa 
cidade, em 24/O 1/200 1. 



Cláudio colhe, em média, em torno de 13 toneladas de cana por dia, mas 

alguns colegas seus, em boa parte mineiros, alcançam um rendimento maior, 

chegando a colher 20,25 toneladas por dia: 

"...isso dá pra encher um caminhão. Não que eles sejam tão rápidos, é que 

eles simplesmente não param ... mal param pra c~mer ! " '~  

Segundo o entrevistado, as empresas da região têm privilegiado a contratação 

de trabalhadores de alto desempenho. A referência média de desempenho do 

trabalhador, que já esteve, no passado, em torno de 7 toneladas diárias, hoje encontra- 

se em bases mais elevadas13. 

Cláudio trabalha de segunda a sexta, devido ao esquema proposto pela usina, 

de que os trabalhadores estendam em certo tempo a jornada nesses dias, de modo a 

completar a carga horária semanal, e obter dispensa no sábado e domingo. Isto porém 

não ocorre em todas as plantações de cana da região. Outro trabalhador, Jamil, que 

também atua na colheita nos canaviais da região, relata que diversos fornecedores de 

cana da região instituíram o sistema "5 por I", que a cada 5 dias de trabalho, garante 

um dia de folga, em substituição ao sistema anterior, de 6 por 1. O novo sistema, que 

segue um rodízio entre turmas, vem sendo adotado de modo a não haver interrupção 

da colheita no período da safra, o que, para vários empresários é necessário para a 

garantia de boa qualidade do produto final: 

" O pessoal das usinas fala que o revezamento é necessário porque se a 

cana ficar estocada, e demorar a chegar na indústria, ela perde sacarose, e 

isso impossibilita a obtenção de um açúcar de primeira, como é exigido no 

e~terior."'~ 

Segundo Jamil, o sistema 5 por 1 é bem aceito entre os "mineiros", que por 

serem de outras cidades, se beneficiam por ter, em seu dia de folga, acesso a serviços 

Claudio, trabalhador da agricultura canavieira, entrevista citada. 
13 Segundo Silvio (entrevista citada), algumas empresas têm dispensado os trabalhadores que por 
determinado período não atingem o mínimo de 10 toneladas diárias. 



bancários para enviar dinheiro para a fimília, etc. Já os trabalhadores da região não 

vêem positivamente o aumento de dias de folga, ao custo dessa folga cair em 

dxerentes dias da semana, só coincidindo com o domingo a cada sete folgas. Segundo 

seus relatos, a folga aos domingos é a melhor oportunidade de lazer, seja do almoço 

com a família , seja do tradicional jogo de futebol. Assim, a eliminação do trabalho 

aos domingos tem sido uma bandeira dos sindicatos da região, de cujo movimento os 

mineiros não participam. 

O estímulo a elevação de desempenho está presente no acordo coletivo de 

pagamento estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lençois 

Paulistas e os empresários da região, de cuja construção participou o sindicalista 

Silvio, atual presidente e um dos fundadores (em 1968) do citado sindicato. O Sr. 

Silvio diz-se bastante criticado por companheiros do movimento sindical por fazer 

acordos coletivos de trabalho diretamente com as empresas da região. 

"Já pelo quarto ano consecutivo nós, aqui em Lençois, conseguimos um 

acordo diretamente com a usina, um pouco melhor que a nível de estado 

de São Paulo. O piso [salarial] é menor, mas a gente conseguiu as sextas 

básicas. Se eles, a nível estadual, conseguissem um contrato melhor, eu 

não faria i~so . " '~  

O acordo coletivo a que se refere o Sr. Silvio previa os seguintes direitos ao 

trabalhador: a) um salário básico, ou piso, de R$ 217,OO; b) um valor por tonelada 

colhida, sendo de R$ 2,28 para "cana de 18 meses", considerada mais resistente, e de 

R$1,22 a partir do segundo corte; c) um percentual de produtividade, incidindo sobre 

o ganho por toneladas colhidas (item b), da seguinte forma: 10% para uma média de 

produção diária de 8 a 10 ton.; 15% para a faixa de 10 a 11 ton.; 20%, de 11 a 12 

ton.; 30%, de 12 a 13 ton.; 40%, de 13 a 14 ton.; e 50% para produção acima de 14 

ton. Fará jus, ainda, o trabalhador, segundo o mesmo acordo, a uma cesta de produtos 

alimentícios cujo valor igualmente irá variar de acordo com a produção. 

14 Idem. 
lS Idem. 



O Sr. Silvio expressa de forma contundente a apreensão que sente nos 

trabalhadores do setor canavieiro diante do avanço da mecanização da colheita: 

"O grande problema do meio rural, hoje, (não só no meio rural, eu acho...), 

é a tecnologia. É bonita, avançada, a tecnologia, mas está tudo sendo 

mecanizado; e o homem? Vai ficando sem trabalho, porque não existe 

outro serviço na região. E isso é geral no meio rural. No corte de madeira, 

por exemplo: antes, se 400 empregados cortavam lenha com serra, hoje, 

com as máquinas, ficam só 50. É só chegar a tecnologia, e o homem fica 

desempregado. Nas terras dos fornecedores, ainda é menor a 

mecanização, porque eles não têm condições de comprar máquina. Mas, 

quando puderem, eles vão comprar ... ri16 

Como já indicamos, no período da s&a aumenta muito o número de 

trabalhadores presentes nos canaviais. Esses trabalhadores adicionais são contratados 

mediante os chamado contratos de suJFu: 

"O contrato vigora só durante o período da safra. O trabalhador ganha os 

direitos iguais, menos a sexta básica, porque ganha marmita cedo e de 

tarde. Os prêmios são iguais. Quando acaba a safra, recebe os direitos, 

fundo de garantia ... no contrato de safra não tem os 40%. 0 s  mineiros, eles 

mandam todos de volta. Se o cara for bom, eles já têm a trilha, vão buscar 

de novo no próximo ano. Se tiver um cara ruim no meio, eles já não 

trazem."17 

Para o sindicalista, a relação entre empregador e empregado, na agroindústria 

canavieira, é muito favorável para o primeiro, devido à grande quantidade de 

trabalhadores desempregados na região, que, assim, acabam se submetendo às 

condições oferecidas pelas empresas: 

16 Idem. Afirma ainda o entrevistado que "...uma das grandes usinas aqui da região (Barra Grande), 
antes da mecanização, tinha contrato com uns 7 mil trabalhadores para o corte de cana, gerando 
emprego pra três cidades, Areiópolis, Macatuba e Lençois Paulistas. Hoje não chega a 4 mil. Nos 
últimos 15 anos, o emprego na região caiu mais de 50%, no corte manual de cana. [...I A 
mecanização já passa de 40% no corte de cana." 
l7 Silvio, entrevista citada. 



"A empresa faz o registro dos trabalhadores que estão desempregados, faz 

uma ficha, e ele fica a espera. Se a empresa precisar, faz um teste, e se ele 

for bom, fica por um certo tempo. Se nesse período, não der o que eles 

querem, eles mandam embora. Hoje eles estão selecionando rigidamente 

os trabalhadores, senão pra que eles iam buscar os mineiros? Então, se 

você estiver no esquema deles, você tem emprego, senão, não. E se o 

mineiro não for bom, eles mandam embora também ... E quando eles vão lá 

pegar, eles fazem pesquisa, não vão pegando qualquer pessoa."'8 

Para ele, essa situação igualmente interfere na atuação do sindicato e na 

capacidade deste defender condições mais vantajosas aos trabalhadores: 

"Antigamente já houve greve, mas hoje se você falar em greve o 

trabalhador é capaz de bater em você, porquê ele tem medo de ir pra rua. 

A gente tem conhecimento de que se tem mil trabalhando no corte da cana, 

eles têm no escritório duas mil fichas de trabalhadores e~perando".'~ 

7.3 Colhedeiras, canaviais, empregos: choque de traduções 

Na região de Barra Bonita, a cana que passa pelas moendas das usinas vem de 

duas fontes: dos fornecedores independentes, ou das terras das próprias usinas (cana 

própria). No primeiro caso, há m a  enorme variedade de empreendimentos agrícolas, 

em termos das características (tamanho, formato e relevo) das propriedades2' e dos 

meios empregados no trato do canavial, desde o preparo do terreno, até a colheita. 

A colheita da cana é uma das atividades do setor sucroalcooleiro mais 

permeada por controvérsias, devido ao entrecruzamento de várias traduções que 

apontam em direções diversas. Como já citamos antes, para muitos trabalhadores, a 

<garantia dos empregos no campo> equivale a <realização da colheita manual>. 

Ocorre que é muito estabilizada a idéia de que a colheita manual não pode ser feita 

sem a anterior queima do canavial, e este procedimento vem sendo crescentemente 

18 Idem. 
l9 Idem. 
20 Detalhes na seqüência. 



questionado por grupos ambientalistas, além iuna certa parcela da população das 

cidades próximas aos canaviais, que vêem que a <boa qualidade do ar na região> será 

buscada com a <gradual eliminação das queimadas nos canaviais>. Portanto, tomando 

forca a primeira tradução vão-se mantendo as queimadas; tomando força a segunda, o 

atores envolvidos estariam buscando outros caminhos, entre os quais estaria o 

aumento da colheita mecanizada. Entretanto, a mecanização do corte de cana vem se 

efetivando a um ritmo mais lento que a de outras atividades da própria agroindústria 

canavieira2', e este movimento não se dá sem idas e vindas, mudanças bruscas de 

rumo, e dificeis negociações. 

Assim se manifesta o sindicalista Silvio sobre esse ponto: 

" [Sem a queima] ninguém corta, não há possibilidade. E o perigo que tem, 

de ser picado por escorpião e insetos que se criam no meio da cana? Você 

vai nos terrenos onde se queima cana, (...) você vê cobra cascavel 

queimada. E se o cara está cortando cana manual, como ele vai saber se 

naquele pé de cana a serpente está esperando pra dar o bote ... ? Já houve 

acidentes ... Só se arrumar uma tecnologia, um veneno (já tem agrotóxico 

que mata tudo ...) pra matar os bichos. E outra: se o trabalhador corta 100 

metros de cana queimada, ele não corta nem 50 de cana na palha. Se as 

empresas estão exigindo no mínimo 10 toneladas por dia..."" 

Um representante patronal do setor converge com a fala acima: 

"É realmente desumano cortar cana na palha. E isso inviabilizaria o próprio 

custo do álcool, porque o custo do corte da cana mais que triplicaria, e com 

altos riscos para os trabalhadores. (...) Então nós endossamos o 

posicionamento deles."23 

21 Como preparo do terreno e plantio. Segundo o Sr. Edison Ustulin, presidente da Associação dos 
Fornecedores de Cana de Igaraçu e Barra Bonita (entrevista realizada em 25 de janeiro de 2001), "o 
plantio, na verdade é semi-mecanizado: usa-se um trator com uma carreta, com duas pessoas jogando 
cana nos sulcos; o resto está tudo mecanizado, usa-se muito pouca mão de obra." 
22 Silvio, entrevista citada. 
23 O entrevistado milita em várias entidades voltadas à organização e à defesa dos interesses dos 
agropecuaristas, especialmente dos canavicultores e do setor sucroalcooleiro @ ainda presidente do 
Sindicato Rural Patronal, presidente da Comissão Nacional de Cana de Açúcar da Confederação 



Um engenheiro agrônomo da Associagão dos Fornecedores de Cana de 

Igaraçu e Barra Bonita igualmente concorda: 

"O corte manual de cana crua é inviável por vários fatores: primeiro, cai o 

rendimento; (...) Então, se a gente mantiver o ganho [por tonelada] do 

trabalhador, vai triplicar o custo do corte da cana. Segundo fator: (..) o 

índice de acidentes com animais peconhentos na lavoura seria alto. Além 

do quê, a folha da cana é como uma navalha. Outro problema é que, assim 

como você produz fuligem com a queima, a folha tem um pozinho que faz 

tanto mal quanto a fuligem da cana queimada."24 

As falas precedentes, assim como muitos escritos que tratam da agroindúsria 

~anavieira~~, podem sugerir que estaríamos diante de uma escolha entre colheita 

manual, com queimada, e colheita mecanizada para cana crua. Certos depoimentos, 

contudo, mostram que não é assim exatamente: 

"Parte da colheita mecanizada também é precedida de queimada. Isto 

porque com cana crua acumula palha nos mecanismos de corte, o que 

chega a travar a máquina embaixo. Então existe colheita mecanizada para 

cana crua e para cana queimada. Não se sabe bem quanto porcento é 

praticado para cada tipo, porque essas informações não são muito 

divulgadas, já que a questão é delicada ambientalmente. No 

desenvolvimento de novas variedades de cana, procura-se desenvolver 

cana com menos folhas; no entanto, o número de folhas é crucial para a 

absorção de luz para o processo da fotossíntese. Se por um lado você não 

quer muita palha, por outro, você quer muitas folhas".26 

O sindicalista Silvio reforça esse depoimento: 

Nacional da Agricultura (MinistPrio da Agricultura), e membro do Conselho Consultivo do CIMA - 
Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool) 
24 Anderson de Freitas, engenheiro agrônomo da Associação dos Fornecedores de Cana da Região 
Igaracu - Barra Bonita, entrevista realizada em Barra Bonita, em 24 de janeiro de 2001. 
25 CASTRO SANTOS (1993), RAMOS (1999). 
26 Freitas, entrevista citada. A colhedeira corta a cana, divide-a em pedaços, e, através de um sistema 
de ventilação, separa a palha da cana. Havendo, então, acúmulo de palha nos mecanismos de corte 
elou separação, estes podem travar. 



"Os cientistas ainda estão estudando pra criar uma cana com menos palha, 

pra colocar o maquinário pra cortar cana crua. Hoje essas máquinas não 

dão muito resultado gra cana crua. Mesmo com o maquinário, eles cortam 

mais cana queimada que crua, e o trabalhador vai ficando sem serviço".27 

Hoje, naquela regih, em tomo de metade da cana das usinas é colhida de 

forma mecanizada, enquanto a totalidade da cana de fornecedores é colhida 

manualmente após a "desfolha por queima". Entretanto, não são somente as folhas da 

cana e as preocupa@es dos sindicalistas que se interpõem entre as colhedeiras e os 

canaviais. A relação do maquinário com tamanho e topologia do terreno é igualmente 

importante, ao lado de outras questões como o custo do maquinário, necessidade de 

pessoal treinado para inanuseá-10, etc. O empresário Ustulin cita algumas das 

difisuldades com a mecanização: 

"Inicialmente, o emprego das colhedeiras requer um grande investimento 

inicial, que só se fará compensador em grandes extensões de terra, e a 

dimensão das terras dos fornecedores de cana varia desde 2 ha. até 4.000 

ha. As características do terreno devem favorecer o plantio em áreas 

continuas, sem s quê, as constantes manobras do equipamento elevarão o 

custo operacional. O emprego das colheitadeiras ainda requer terras o mais 

planas possíveis. A partir de certa declividade, torna-se difícil o equilíbrio 

dessas máquinas, com alto centro de gravidade."28 

Além da declividade, o próprio tamanho e formato das propriedades serão 

cruciais para se formar o vínculo entre as colhedeiras e o canavial: 

"Se você tem um talhão pequeno, a máquina manobra muito; então o custo 

da colheita se eleva. Sem falar da dificuldade em manobrar, porque as ruas 

dos talhões são de no máximo 2 metros. Para as usinas é muito mais fácil 

trabalhar com mecanização, porque elas possuem áreas muito maiores e 

contíguas, os talhões são maiores. Já para os produtores independentes, 

27 Silvia, entrevista citada. 
28 Ustulin, entrevista citada. O engenheiro agrônomo Freitas situa o limite máximo de declividade 
em torno de 12", para o emprego das colhedeiras: ".,.além disso, você tem que entrar com mão de 
obra. A gente tem, na região, mais de 50% de terrenos impróprios; e na região de Piracicaba não 
muda muito. Já a região de Ribeirão Preto é diferente, lá a mecanização está bem mais adiantada." 



fica muito mais difícil. Aqui a maioria dos produtores possuem de 4 a 8 

alqueres, 10 a 19 hectares, apro~irnadamente."~~ 

Outra questão é o custo: 

"O custo necessário pra se ter uma máquina dessas hoje gira em torno de 

meio milhão [de reais]: uma colheitadeira, 250 mil !reais], transbordos, 

tratores pra mover esse transbordos, sem falar em manutenção. E para 

cortar cana crua, o investimento é muito maior. O fornecedor daqui da 

região não tem condições de adquirir esses  equipamento^."^^ 

Ainda sobre custo, diz o Sr Ust-ulin: 

"Uma colhedeira tem que colher no mínimo 60 mil toneladas para se 

viabilizar economicamente. Ora, para uma média [de produtividade] do 

estado, de 75 toneladas por hectare, precisaria de uns 800 hectares para 

viabilizar a compra da colhedeira, mais veículos de apoio (comboio), 

veículo de lavagem (caminhão-tanque), mais carro-oficina, mais mecânico 

para fazer o acompanhamento, etc. O gasto vai ficar em torno de 880 mil 

reais." 

Os relatos acima fornecem indicagões sobre as configurações que assume a 

rede que produz cana para o álcool. A partir dessas configurações, novas negociações 

são tentadas pelos agricultores. Uma delas envolverá prestação de servigos 

mecanizados para as lavouras, especialmente na fase de colheita. São os chamados 

"terceirizados". 

"Com 5 hectares não compensa ter trator, caminhão, equipamento nenhum. 

[...I A maioria arrenda, ou pelo menos terceiriza parte das atividades, 

especialmente a colheita, que exige caminhões (os chamados 

'treminhijeã'), carregadeira tracionadâ, reboque, tratores de mais de 150- 

200 hp, pra rebocar a julieta, que é o reboque, ou carreta, ets. É 

investimento alto, não compensa. Vai compensar pra modulos de 250 hâ 

29 Freitas (entrevista citada). 
30 Idem. 



pra cima. Isso no sistema atual [de corte manual]. Se for com colhedeira, 

aumenta esse ~irnitd'.~' 

Segundo o entrevistado, então, muitos pequenos proprietários vem preferindo 

arrendar a maior parte das terras para canavicultores maiores e se dedicar a uma 

porção pequena, com outras culturas (alimentares em geral). Os principais 

arrendatários são as usinas, que oferecem pelo uso da terra um valor, relativo ao 

rendimento em tonelada por alqueire.32 

Essa (re)con£iguração do setor canavieiro abre igualmente espaqo para outro 

ator-rede: entra em cena o serviço terceirizado de exploração das terras arrendadas: 

"As usinas arrendam várias áreas para poder formar um módulo maior, 

obtendo economia de escala, viabilizando a infraestrutura necessária. [...I 
Aqui na região existem alguns fornecedores que têm uma família grande, 

que já têm uma infraestrutura, e estão constituindo consórcios, 

empreiteirinhas, que passam a fazer colheita, plantio em áreas de outros 

fornecedores. Então essas empresas vão crescendo, aumentando o módulo 

da trabalho, e, possivelmente, amanhã ou depois estarão fazendo esse 

trabalho para as grandes usinas."33 

7.4 A controversa questão da "desfolha por queima" 

O tema da queimada dos canaviais antecedendo a colheita (ou desfolhu por 

queima) tem suscitado, a partir da década de 1990, fortes controvérsias e 

inovimentações de variados atores, onde diversos tipos de ligação vão se (relfazendo 

ou, por outro lado, dissolvendo, e- vai-se recordigurando a rede que produz cana 

para a indústria sucro-alcooleira. 

31 UTstulim, entrevista citada. 
32 Idem. Segundo esse dirigente patronal, hoje, com essa prática, reverte-se a tendência, dos anos 
1970 e 1980, de aquisição de terras por parte das usinas: "...não é um bom investimento, [é] alto e de 
retorno duvidoso, e foge da atividade essencial deles, que é produzir açúcar e álcool". Assim, quando 
se fala em "cana própria", está-se Mando de cana cultivada pela usina, mas não necessariamente em 
suas terras. 



A visão de um (suposto) porta-voz dos trabalhadores dos canaviais sobre as 

queimadas, - ligada a estabilizada posição sobre a colheita de "cana crua", - assim 

é expressa: 

"O carvão existe sim, no período da safra; então isso incomoda, vai sujar o 

quintal, niguém quer não é...? Incomoda o doutor que tem piscina ... Agora, 

se a gente vai atender tudo o que o pessoal de meio ambiente quer, a gente 

vai ter que voltar a 60 anos atrás, pro carro de boi, pra carroça, porque só 

as rodovias ... a poluição que não têm! Os caminhões, as fábricas de São 

Paulo ... Tinha que acabar com as fábricas ... Falam mal da cana, mas eu 

acho que a fumaça de uma fábrica química é mais poluição que o fumo da 
r i  34 cana.. . 

O carvfiozinho já chegou a produzir, na cidade de Lençois Paulistas, um 

episódio digno de nota: de um lado, pessoas organizadas em manifestação pública, 

exigindo a eliminação das queimadas; de outro, "contra-manifestações", em defesa da 

manutenção dos emprego no canavial. 

"Na safra retrasada, em 1999, nós tivemos um problema aqui, tinha um 

grupo de mais de 100 pessoas na porta do fórum, com faixas, protestando. 

O promotor já tinha entrado com um processo contra os usineiros e 

fornecedores pra não queimar um pau de cana; uma briga enorme, com 

televisão e tudo. Então nós organizamos o pessoal, fomos pra lá também 

fazer a nossa manifestação [em defesa das queimadas]. A gente precisa do 

emprego..."35 

As disputas acerca da eliminação gradual das queimadas invadem o terreno 

dos poderes legislativos, tanto estaduais (especialmente de São Paulo) quanto federal, 

em um processo cheio de idas-e-vindas. A primeira legislação que se ocupa do tema 

33 Idem. 
34 Silvio, entrevista citada. O seu caráter de porta-voz depende também de um processo de 
credenciamento: ele precisa continuamente provar os seus vínculos com seus representados, os 
trabalhadores dos canaviais. Este processo se dá de forma simétrica ao credenciamento dos cientistas 
para Mar em nome de não humanos. C£ LATOUR (1987), Cap. 2, Parte A - Do texto às coisas. 
35 Idem. 



surge no Estado de São Paulo. É uma lei que proíbe as queimas na faixa de 1 Km em 

volta de centros urbanos ou de aglomerados, estradas, estações elétricas, etc3'. 

"É uma lei do tempo do [governador] Orestes Qubrcia. â6  que a gente fala 

que isso é lei feita por quem não sabe o que acontece, porque se a gente 

queima aqui, a poluição (poeira, ou carvão), vai se dar a quilômetros de 

distân~ia."~~ 

Posteriormente, a Lei no 8.421, de novembro de 1993, e sua regulamentação 

através do Decreto no 41.719 de abril de 1997, tratam amplamente do uso do solo 

agrícola, de técnicas agronômicas, incluindo, entre muitas outras questões, a das 

queimadas. Em agosto de 1997, o Decreto no 42.056 vem tratar especificamente das 

queimadas. Essa legislação, conhecida como PEC (Plano de Eliminação de 

Queimadas), estabelece prazos para a eliminação gradual das queimadas, de acordo 

com o tipo de solo e tamanho das propriedades, sendo esse prazo de 8 anos para as 

terras "mecanizáveis" e de 15 anos para as "não mecanizáveis" e aos considerados 

pequenos proprietários (com extensões inferiores a 120 ha.): a cada 2 anos seria feita 

uma redução de área queimada, de 218 para o primeiro caso, e de 2/15 para o 

segundo3'. 

Entretanto, diversos atores do setor sucroalcooleiro têm-se mobilizado pela 

adoção de uma política de eliminação a mais longo prazo das queimadas: 

36 Essas leis que aqui citamos, sem dúvida, vêm sendo o resüitado de uma complexa constnição, ou o 
efeito de amplas redes com inúmeros participantes humanos e não humanos, dos quais aqui apenas 
apontaremos ou sugeriremos alguns, como grupos ambientalistas, moradores das cidades das regiões 
canavieiras, o 'ccarvã~zinho", padrões internacionais de produção "ambientalmente limpa", cobras e 
escorpiões dos canaviais, etc. 
37 Freitas, entrevista citada. A fala é ilustrativa de uma posição crítica em relação aos planos de 
eliminação de queimadas, que verificamos na Ma de vários dos entrevistados do setor canavieiro. 
Como podemos ver neste capítulo, estes atores se engajam antes em outras traduções, diversas 
daquelas (ou opostas às) que postulam o fim das queimadas. 
38 Após a edição dessas leis, e portanto, após a dehição de pontos como o que seriam "pequenas 
propriedades" e "terras mecanizáveis" (ou não), estes parecem se auto-definir ccnaturalmente" ou 
"tecnicamente". Entretanto, os diversos elementos a eles ligados, na rede que ora estudamos- 
construímos, podem sugerir o grau de controvérsias que terão se dado em tais constmções 
sociotécnicas. 



"Agora a gente conseguiu dar uma barrada nessa lei. Conseguimos que 

fosse aprovada uma lei federal, em 1999, prevendo eliminação de 25% de 

área queimada a cada 5 anos, e não a cada 2 anos. Depois, conseguimos a 

adequação da lei estadual a lei federal. Zerou a contagem, e parou a 

fiscalização por um bom período agora, porque a lei federal ainda não tem 

regulamentação. Então a gente pode tocar o barco pra frente, porque essas 

pessoas que vão perdendo espaço no corte manual, há 25 anos num 

serviço braçal, você não pode rapidamente capacitar para outros serviços 

mais especia~izados."~~ 

Esse mesmo produtor de cana (e representante patronal) fala das dificuldades 

enflentadas pelo setor para conseguir retardar o ritmo de eliminação da queimadas: 

" ... foram coisas difíceis de conseguir, porque mesmo parlamentares 

ligados a gente não querem assumir nada contrário a ecologia. Hoje, quem 

é contra o movimento ecológico, politicamente, é carta fora do baralho, 

porque esse movimento é muito forte."40 

Assim, a nova legislação, mais branda em termos de prazo que a anterior, 

prevê a eliminação completa das queimadas para 20 anos a partir de sua edição (ou, 

na prática, a partir de sua regulamentação). Em favor dessa nova recontiguração da 

rede de que tratamos, o mesmo produtor postula a tradução que faz equivaler 

<empregos no campo>41 com <coíheita manual> e esta, - como prolongamento, - 

com <extensão do prazo de eliminação das queimadas>: 

"... [agora] a gente pode ir mais devagar substituindo o homem pela 

colhedeira. [...I Eu acho que os aspectos sociais devem ir a frente até dos 

aspectos econômico-financeiros. Hoje as colhedeiras desenvolvem até um 

trabalho de custo menor, mas nem por isso elas devem substituir a mão de 

obra repentinamente, da forma como estava colocado; isso seria uma 

39 Ustuiin, entrevista citada. 
40 Idem. 
41 De acordo com vários entrevistados, uma colhedeira pode retirar em torno de 60 trabalhadores do 
corte da cana. Entretanto, ver MARQUES (1999), para um análise sobre a eliminação de postos de 
trabalho com automação de rotinas na indústria automobilística. O autor argumenta que "uma 
alteração de contextos pode alterar a verdade dos fatos". Identificando outros atores e ligações que 



irresponsabilidade. É preferível você ter o carvãozinho, mas ter o homem 

lá, a você não ter o carvãozinho e ter o homem na porta da sua casa, 

morrendo de fome." 42 

A forma como a rede de produção de cana se (re)contigura, mediada pela 

questão das queimadas, dos empregos e por tantas outras, tanto quanto efeito, será 

também condicionante das diversas ligações envolvidas. Isso é ilustrado pelas formas 

como os diversos atores a se mobilizarem pelo alongamento/adiamento do programa 

de eliminação de queimadas: 

"Nós, fornecedores, não temos intenção de mecanizar, por enquanto. Mas 

existem leis que obrigam o fim progressivo das queimadas. [...I 0 s  

sindicatos de trabalhadores assumiram a briga primeiro que nós; nós 

tínhamos o conceito da dificuldade da mecanização e eles tinham noção da 

perda de postos de trabalho. [...I Só na região de Barra Bonita e Igaraçu 

são 4 mil trabalhadores, para uma população de 30 mil  habitante^"^^ 

7.5 Elementos da reconfiguração do conceito de "produtividade agrícola'" 

Na agricultura canavieira, independentemente da variedade de cana, há dois 

sistemas culturais, o de ano, e o de ano e meio. A opção por um dos sistemas é feita 

já no plantio. Sendo a época da colheita de maio a novembro, o agricultor tem duas 

opções: ou planta no meio da s&a, ou aguarda para plantar só em dezembro ou 

janeiro do ano seguinte. No primeiro caso (cultura de ano ou de 12 meses), ele já 

poderá colher cana na próxima safia; já no segundo, plantando em janeiro, só colherá 

na safka seguinte, ficando uma safi-a sem colher (cultura de ano e meio, ou de 18 

meses) .44 

participam do citado setor produtivo, mostra m olhar alternativo sobre os postos de trabalho 
subtraídos, uma vez que outros postos surgem em contrapartida. 
42 Ustulin, entrevista citada. 
43 Idem. Explicitando a tradução, <estender o prazo de eliminação das queimada* equivale, por 
parte de sindicatos, entidades patronais, etc., a <assumir a briga>, sem o quê, corre-se o risco da 
''perda de postos de trabalho". 
44 Normalmente, no plantio de ano e meio, o agricultor pode colher cedo a safka anterior e, nos 6 
meses ou mais de espera para o próximo plantio, pode plantar grãos ou outras culturas de 6 meses. 



Apesar de implicar uma safia sem colheita, o plantio de ano e meio é 

considerado melhor em termos de rendimento a médio/longo prazo. 

"O rendimento a mais da cultura de ano e meio compensaria aquela safra 

sem colher, especialmente porque após a primeira colheira, 

independentemente do tipo de plantio, colhe-se ainda nos 4 ou 5 anos 

subseqüentes, sem replantio, com a rebrota, chamada soca. Se na cultura 

de 18 meses eu tivesse na primeira colheita, por exemplo, 599 toneladas 

por alqueire, no sistema de ano, eu colheria 300 toneladas no primeiro ano 

e 250 no segundo, aproximadamente. Ou seja, com duas colheitas (e com 

custo de duas colheitas) eu conseguiria pouco mais do que em uma 

colheita no sistema de ano e 

Entretanto, na decisão do agricultor por uma ou outra cultura outros 

elementos interferem: 

"O agricultor pequeno não tem condições econômicas de ficar uma safra 

sem colher; então, ele acaba optando pelo plantio de ano, apesar das 

perdas em produtividade. O produtor grande não, como ele tem uma área 

maior, se ele não estiver recebendo de uma certa área, estará recebendo 

de outras".46 

Na complexa rede que (re)define a produtividade da agroindústria canavieira, 

outros importantes elementos surgem. Entre estes estão as pesquisas em busca de 

novas variedades de cana, que ofereçam maior produtividade. Entretanto, esta não é 

aferida somente em termos de tonelada por hectare plantado (tonlha.). Um dos 

objetivos dessas pesquisas 6 aumentar a longevidade do plantio, ou número de cortes 

com rendimento ~ o m ~ e n s a d o r ~ ~ ,  pois isso dilui o custo do plantio, só sendo 

necessários os tratos culturais (adubação, capina, etc.) e a colheita. 

45 Freitas, entrevista citada. (1 alqueire cosresponde a 2,42 hectares). 
46 Idem. 
47 Como indicamos antes, após a primeira colheita, seja na cultura de 12 ou de 18 meses, serão feitos 
novos cortes sucessivos, anualmente. Segundo o engenheiro agrônomo Freitas, há casos (rasos) de até 
12 cortes sem replantio, dependendo da variedade de cana e do terreno. 



Diversas entidades estão envolvidas nessas pesquisas: 

"Há muita gente nisso: há as usinas, que têm o seu próprio departamento 

de desenvolvimento agronômico. Há diversas cooperativas - Copersucar, 

IAC (Instituto Agronômico de Campinas), etc. - então, sempre estão 

surgindo novas variedades. [...I Se neste ano eu tenho uma variedade que 

é top de linha, no ano que vem, eu já tenho outras."48 

Quando se fala em produtividade de certa cultura de cana, outro importante 

ator-rede que entra em cena é o conceito de ATR (Açúcar Total Recuperável), que 

indica a quantidade de sacarose que estará presente no caldo a ser processado, seja 

para acúcar, seja para álcool. Especialmente na definição do preço que será pago pela 

indústria ao agricultor, o ATR, - ligado diretamente ao que os agricultores chamam 

de "qualidade", - tem papel considerável: 

"O nosso esforço [nas pesquisas] é por desenvolver novas variedades, 

visando aumento de produtividade, pureza, mas, especialmente, qualidade. 

[...I Você pode até perder em tonlha, mas compensar em ATR. AS vezes, 

até compensa produzir menos cana, com maior qualidade, porque quanto 

mais você produz em peso, mais você tem que colher, transportar, e aí o 

custo é por tonelada.. ." 

Até 1993, a cana era paga aos produtores tão somente por peso (ton.), de 

acordo com preço definido por órgãos governamentais (IA& e após a sua extinçiio, 

MIC, independentemente do teor de sacarose. Após aquele ano, entra em vigor o 

primeiro sistema que contemplava a "qualidade" (leia-se quantidade de ATR) da cana. 

A definição do preço da tonelada de cana ocorria da seguinte maneira: a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) fazia uma estimativa dos custos de produção, para cada região 

nacional, e a partir desses custos, e tomando como base uma referência de qualidade 

padrão (em ATR por tonelada), definia o custo da tonelada. A partir daí, o governo 

48 Freitas (entrevista citada). Para o entrevistado, "a agricultura canavieira hoje é m a  das mais 
desenvolvidas do Brasil, em termos genéticos, de desenvolvimento de variedades, etc.". Segundo ele, 
a produtividade média daquela região paulista é de 82 tonlha: '7ss0, para padrões internacionais, 
coloca o Brasil no topo." 



definia o prego da tonelada-padrão de cana. Sobre esse prego, para detei.Illina@o do 

prego final a ser pago aos agricultores, poderia incidir ainda um "ágio": ou um 

"deságio" (expressos em percentuais) de acordo com a qualidade da cana. 

A partir do ano citado? o pagamento passa a ser feito de acordo com o valor 

em peso de ATR por tonelada. Coube ao CONSECANA (Conselho dos Produtores 

de Aqúcar e b~cool do Estado de São Paulo) a converck dos p z h e t r o s  do sistema 

anterior de cana padrão (com eventuais ágiosídeságios) para o atual4g. Nessa 

conversão, o Conselho definiu a referência de 121,9673 kg. de ATR por tonelada de 

cana: 

" ... isso só serve de referência para nós em relação ao sistema antigo; 

hoje, a gente recebe por quilo de ATR. No ano passado, a nossa reg60 

produziu com ATR média de 143 [kglton]. Mas isso varia de região para 

outra, dependendo do solo, condicoes de umidade, há regiões que passam 

de 158, outras ficam na faixa de 138 a 140."~~ 

A mudança no sistema de pagamento da cana é um ponto que participa da 

definigão do caráter da relagão entre os ramos, - fortemente integrados, - agrícola 

e industrial do setor sucroalcooleiro. De fato: a mudança é considerada uma das 

principais estratégias visando ganho de produtividade industrial? tema da próxima 

seção. 

7.6 A busca de ganhos de produtividade industriaP1 

Para o engenheiro Luciano Ferreira, na busca de produtividade industrial, três 

fatores podem ser inicialmente citados: a tecnologia disponível no setor, de maneira 

49 Novamente, cabe ressaltar que esses processos de mudança no sistema de pagamento, que aqui 
apenas citamos, não terão sido senão efeito de complexas redes. 
50 Freitas, entrevista cita&. 
51 Seção construr'da basicamente a partir de entrevista com o Sr. Luciano Jorge Ferreira, 
Superintendente Industrial da Usina de Barra Bonita, realizada em Barra Bonita, em 23 de janeiro de 
200 1. 



geral; a tecnologia disponível em cada usinddestilaria; e o uso que se faz dessa 

tecnologia. 

Entretanto, ao considerar a produção de álcool como uma seqüência de 

eventos industriais, o engenheiro coloca em primeiro lugar as mudangas no sistema de 

pagamento da cana - contemplando o teor de sacarose da cana e, portanto, a 

quantidade de açúcar presente em uma tonelada - como fator de busca de 

produtividade: 

" ... esta mudança de sistema incorpora a consciência de que não se pode 

falar em rendimento industrial (Ilton), sem se considerar o teor de sacarose 

presente na matéria-prima, o que equivale a dizer que a produtividade 

industrial não pode ser considerada isoladamente da produtividade 

O processo industrial de fabricação de álcool continua basicamente o mesmo 

do início do PNA, porém várias recontigurações foram se dando em cada fase. 

Vejamos inicialmente o preparo da cana: nessa fase, a cana é processada de modo a 

facilitar e aumentar o rendimento da fase subseqüente, a de extração do caldo. O 

preparo, antes feito por facas (grandes lâminas semelhantes a guilhotinas), hoje se dá 

através de equipamentos desfibradores. Assim obtém-se 90% de células abertas (a 

cana entra esfarelada na moenda), contra 50-60% no sistema anterior. A repercussão 

na fase posterior, a extração do caldo, será um aumento do rendimento da moenda 

- e, portanto, da quantidade de sacarose retirada da cana, - que sobe de 90-91% 

para 96-97%, ou seja, a entrada em cena dos desfibradores está vinculada a uma 

contribuiqão de aproximadamente 7% de ganho no rendimento geral. 

52 Lucimo Ferreira, entrevista citada. Para o entrevistado, as mudanças no sistema de compra 
significaram importante estímulo para a busca de ganhos de rendimento, especialmente pelo lado da 
"qualidade", na agricultura canavieira. 



A etapa seguinte na fabricação do álcool é a fermentqão. O caldo, obtido no 

processo de extração, acrescido do melaço53, é diluído com água, obtendo-se o que se 

chama de mosto, que tem em torno de 20-25% de ART (açúcares redutores totais)54. 

Aqui novos elementos intervirão: ao mosto são acrescentados os fermentos ou 

leveduras, agentes biológicos que transformarão o açúcar em álcool. O mosto 

fermentado passará a se chamar vinho, contendo 7-10% de álcool. Este passará por 

um processo de centrifugação, do que resultará, de um lado, o vinho delevedurado 

(sem levedura), e de outro o fermento, que passará por um tratamento e retornará ao 

processo de fermentação. 

"Hoje, na fermentação, são exercidos, através de processos de automação, 

controles mais rígidos; especialmente da temperatura, do processo de 

centrifugaqão do fermento, e preparo do "pé" de fermentação (fermento que 

circula na dorna). Estes implementos vêm sendo acompanhados de um 

fator que se entrelaça a todos os demais, que tem sido a busca do aumento 

da qualificação da mão de obra: através de processos de treinamento. 

Antigamente, se pegava, como se diz, pessoas a laço para trabalhar; hoje 

[a exiggncia de qualificação] é bem diferente ..."55 

Com essas reconfíyurações, obteve-se uma elevação do rendimento de 

fermentação (razão de conversão em álcool dos ART's presentes no mosto) de 80- 

85%, nos anos 1970, para 88-92%, nos dias de hoje. Assim, a participação dessa fase 

nos ganhos gerais de rendimento da indústria alcooleira ficam em torno de 9%. 

O processo básico da destilacão pouco foi alterado, e igualmente seu 

rendimento (este se encontrava, nos anos 1970, em torno de 97-98%). Consiste a 

destilação em separar, a partir do vinho delevedurado, o álcool do resíduo final do 

processo, a vinhaca, ou vinhoto, mediante o fornecimento de calor ao vinho, a 

53 Resultante obrigath'io cía fàbricago de a@caq quando a indústria Iabrica t a m ~ h  este prduto? o 
que 6 o caso da grande maioria delas, hoje (destilarias anexas). 
54 Formado por apícares redutores (glucose mais htose) e pela sacarose, que é expressa em uma 
unidade denominada pol (que vem de polarização, já que a determinação do teor de sacarose é feita 
através de deflexão da luz). Seumindo Ferreira, o percentuai indicado varia discretamente de uma 
usina para outra, em função das especificidades do processo industrial e da qualidade da cana 
empregada. 



pressões elevadas, em diversas colunas de destilacão. Com o aquecimento, o álcool 

evapora e é elevado aos condensadores onde ele é retirado. Impleinentou-se, através 

de sistemas de a u t o q ã o ,  um maior controle de temperatura e pressão nas colunas 

de destilagão, obtendo-se uma elevação do rendimento para 99%. Além do 

rendimento em si (razão de aproveitamento do álcool presente no vinho), obteve-se 

una diminuição do consumo de vapor, que diminui o custo final do álcool. 

Em termos gerais, os ganhos de rendimento da indústria alcooleira totalizam 

aproximadamente 30%, dos anos 1970 até hoje, tendo passado de 66 para 86 litros de 

álcool por tonelada de cana (para pol de 13%), e atingido uma eficiência de 

transformação (fermentação mais destilação) de 92%.56 

Outro elemento que atuará fazendo uma importante ligação entre os setores 

agrícola e industrial é o vinhoto (ou calda, restilo, vinhaça, ou ainda xilempe, 

conforme a região). Como indicamos acima é um subproduto da produção de álcool, 

que se dá na proporção de 10-12 (ou mais) litros de vinhoto para cada litro de álcool. 

No início do PNA, especialmente pela quantidade produzida, o vinhoto foi 

associado a graves problemas ambientais, já que sua destinacão não era muito bem 

definida. De fato, a primeira destinação dada ao vinhoto por muitos empreendedores 

alcooleiros foi lançá-lo diretamente nos rios57, O que começa a ser denunciado no final 

dos anos 70 como ação altamente poluente: o vinhoto, rico em matérias orgânicas, 

especialmente sacarose, favoreceria a proliferação de microorganismos que 

C <  - 
" Peireira, entrevista citada. 
cc - 
"" Esses valores (obtidos desde desde 1990 até hoje) fbrnec2os pelo superintendente industriai da 
Usina da Barra (entrevista citada), coincidem com os citados em DENINI, 1990. Segundo essa 
configuragão apontada simpiüicadamente, o valor de produgão do áicool hidratado varia de R$0,35 
a R$0,37, e o anidro de R$ 0,37 a R$0,40 (o áícool anidro envolve uma coluna de destilação a mais 
e um produto químico que tira a &mia, o desidratante. O anidro tem 0,5% de água e o hidratado 4% 
em volume). 
57 A maioria dos empreendimentos alcooleiros situou-se próximo a bacias hidroguáfícas, nos 
principais estados produtores: São Paulo (líder destacado dessa produção), Rio de Janeiro, 
Pernambuco Alagoas e Paraíba. C£ Anciães et al., 1980. pp. 3 14 e seg. 



esgotariam o oxigênio dos rios, dificultando so breinodo o desenvolvimento de outras 
58 fimms de vida. 

Entretanto, gradativamente, o vinhoto será vinculado a várias possibilidades 

de aproveitamento: como matéria-prima para fabricacão de racão, como fonte 

energética (produção de gás metano), e especialmente como fertilizante59. Portanto, 

de um estorvo, o vinhoto passa a um aliado, tanto mais atrativo, quanto seja 

produzido em grande quantidade e com poucos custo, além do transporte6'. 

A Usina da Barra utiliza o vinhoto que sai de suas destilarias na irrigação de 

20.000 ha de seus próprios canaviais (a empresa conta com 60% de cana própria), 

distribuídos por 142 Km de tubulação: 

"Eu não acredito que ho!e alguém desperdice esse recurso. Isso seria anti- 

ecológico e anti-econômico. Nós produzimos 10 a 12 litros [de vinhoto] por 

litro de álcool. Hoje nós produzimos 1 3  milhões de litros de álcool. [...I Se 

fizermos as contas, teremos uma idéia do dano que seria lançar o total de 

vinhaça em um rio..."61 

5g Ver BUENO (1984), para exemplos dessas denúncias. Se-mdo a Revista Veja de i3/06/i9iY, cada 
dois litros de vinhoto lançados em rios ou áreas costeiras correspondiam à poluição do esgoto 
sanitário de um habitanteldia, em termos do seu conteúdo em matéria orgânica. Cf. também Anciães, 
1980, pp. 322 e seg. 
59 Uma forma relatada de usar o vinhoto como adubo orgânico seria jogá-lo em uma lagoa artificial: 
com o que, após a evaporação da água, tem-se uma crosta rica em nitrogênio. Após a adição de 
outros componentes (cálcio, fósforo etc.), de acordo com a composicão da crosta e das característias 
do solo, o material seria misturado em uma betoneira comum. (http://wmbahia.ba.gov.br/seagri/ 
cm-axl .htm.) 
60 Essa c'transfonnação'' por que passa o vinhoto é efeito de uma complexa rede que aqui abstraímos, 
e da qual citamos apenas al-mins elementos: o próprio sur-@mente do PNA, com aumento 
signikativo da produção de álcool (o que fazer com mais de 100 bilhões de litros de vinhoto?); a 
introducão de legislacão (e fiscalizacão de controle) coibindo o lançamento do vinhoto nos rios; 
experiências das destilarias no tratamento elou reciclagem do produto; numerosos estudos do final da 
década de 70 e início da de 80 sobre composicão e condicões topogáncas dos vários tipos de solo. 

Ferreir& entrevista citada. O entrevistado cita ainda uma outra experiência da empresa visando ao 
emprego do vinhoto para fabricacão de bioyás, propulsor para caminhões, tratores: etc.: 'No início da 
década de 1990, nós já tivemos uma planta de fabricação de biogás a partir da vinhaça. No entanto, 
os equipamentos adaptados para seu uso apresentavam muitos problemas, o que inviabilizou o uso". 
(Ver, sobre motores para "serviço pesadoy', a áícool ou a gás, o projeto MCOEIMBR, no capítulo 4). 



Outros vínculos recodigurados dizem respeito ao papel das caldeiras na 

indústria alcooleira: no início do PNA, as caldeiras tinham rendimento de 

transformação energética em torno de 50-60%; hoje esse rendimento é de 85%. Isso 

traz uma diminuição do número de caldeiras, aumento de efetividade na queirria do 

bagago, com sobra de bagago, que a maioria das usinas v2m vendendo a outras 

indústrias, como as de óleo, de sucos, etc. O bagaço substitui a lenha e óleo 

anteriormente usados nessas indústrias: 

"Antes do PNA, já chegamos a utilizar em uma safra (relativamente 

pequena) 60.000 m3 de lenha. Hoje a gente usa 500 m3, somente para a 

partida da caldeira."62 

7.7 Considerações finais 

Neste capítulo procuramos uma tradução/traição do PNA a partir de uma 

região canavieira do interior paulista (municípios de Barra Bonita, Lençois Paulistas, 

Areiópolis, Igaraçu do Tietê, etc). Nessa região tivemos a oportunidade de colocar 

em cena variados atores-redes ligados a produção do álcool e de sua matéria prima 

estabilizada, a cana-de-açúcar. 

Pudemos constatar que os indicadores de produtividade mudaram não só em 

valores, mas também no seu próprio significado, o que fica indicado, por exemplo, 

pelo próprio sistema de pagamento da cana, não mais por tonelada, mas pela 

"qualidade", isto é, pela quantidade de açúcares totais recuperáveis (ATR) por 

tonelada. 

Por um lado, seria possível falarmos de uma história de relativo sucesso da 

agroindústria alcooleira, em termos de produtividade: nossos entrevistados citam 

referências de produtividade em torno de 82 toneladas por hectare (com ATR médio 

de 143 kg/ton.) e de 86 litros de álcool por tonelada de cana (com 13% de teor de 

sacarose), o que dá um rendimento geral médio de 7.050 litros por hectare plantado, 



contra 3.740 na década de 1970 (tomando-se como valores de referência 55 toneladas 

de cana por hectare e 68 litros de álcool por toneladaG3). 

Entretanto, igualmente é possível falamos das várias tensões entre traduções 

que pudemos presenciar, envolvendo: qualidade do ar das cidades da região, 

queimadas para eliminação de folhas e animais peçonhentos dos canaviais, 

investimentos proibitivos aos pequenos agricultores para mecanização da colheita, 

preocupação dos cortadores de cana com seus empregos, mediante a chegada 

crescente da "tecnologia", etc. 

O que cabe assinalar é que as mais estabilizadas práticas nesse meio estudado 

não passam de traduções já vinculadas a aliados suficientemente robustos. Por 

exemplo, o consenso sobre a impossibilidade de corte manual para "cana crua" é um 

efeito de uma complexa rede: os trabalhadores, por exemplo, não hesitarão em 

defender as queimadas diante de um muito bem estabilizado sistema de pagamento 

baseado fortemente na produção diária do trabalhador. Essa posição poderia ser 

diferente se o pagamento fosse efetuado de outra forma (por diária, por exemplo), se 

os fazendeiro s/usineiros oferecessem meios de eliminação dos aniinais perigosos, e 

equipamentos que protegessem os trabalhadores dos cortes pelas folhas da cana, e do 

pozinho da folha, se fossem discutidas as margens de lucro das empresas, etc. 

62 Idem. 
63 Cf. CASTRO SANTOS (1993) e ANCIÃES et a1 (1980). 



8 Nossas Histórias em Diálogo com Oritras 

"Uma série de performances precedem a 
definição de competências, que serão 
depois convertidas, precisamente, nas 

únicas causas daquelas 
performances. "(Bruno Latour.) 

Vários estudos já tomaram como t e m  o Programa Nacional do Álcool e outros a 

ele vinculados. Cumpre, portanto, perguntamo-nos o que de interesse estamos trazendo 

para o entendimento desses temas, estabelecendo um diálogo com outros trabalhos já 

realizado S. 

De uma forma ampla, entendemos ser nossa contribuição a de lançar ao tema um 

novo olhar, de acordo com um aparato conceitual ainda não empregado em seu estudo. 

Entretanto, vejamos melhor de onde poderá vir tal contribuição, partindo da idéia 

contida na epigrafe que acima incluímos1. Tradicionalmente, nos estudos que envolvem 

construções tecnocientíficas, fatos "científicos", assim como artefatos "técnicos", são 

tomados prontos, e analisados em suas relações com a "sociedade", em variados 

aspectos: mudanças e impactos provocados, possibilidade de controle dos mesmos, etcz. 

As "competências" daqueles fatos/artefatos - manifestações de sua suposta essência - 

são tomadas como as causas de suas performances. Nos ECT's, entretanto, propomo- 

nos a enfocar a questão de maneira diversa: essas competências são, antes, efeitos de 

uma complexa rede, e emergirão de inúmeros testes a que serão submetidos os 

fatodartefatos. Estes não serão tomados prontos por nós, pois o conhecimento que 

teremos de suas competências só emergirá dos testes por que terão de passar em 

laboratórios3. 

A adoção sem problemas de fato shrtefatos (em algum grau) estabelecidos oculta 

o processo pelo qual eles foram - e são continuamente - (re)construídos. Assim, esta 

construção é que merece atenção especial nos ECT's. Objetos prontos, aparentemente 

isolados de qualquer contexto, precisam ser descontruídos, reinterpretados em seu 

' LATOUR (1999), pág, 1 19. 
Conforme já discutido anteriormente, esse tipo de análise aceita e reforça as £tonteiras rígidas entre 

"técnica", "sociedade", "ciência", cccultura", etc.. Ver Capítulo 2 (Metodologia). 
3 Laboratório em sentido mais amplo que o habitual: lugar de 'laborar', exercer uma missão, labutar, 
Lidar, entrar em ação, etc. 



contexto, em uma rede heterogênea que lhes dê - sempre provisoriamente - suporte e 

sentido4. 

É seguindo essa orientação, portanto, que procuraremos estabelecer um diálogo 

com outros trabalhoslautores, especialmente: ANCIÃES et a11.(1980), CASTRO 

SANTOS (1 993), BILLER(1 Wl), AROUCA(l989), SZMRECSÁNYI(~ 979), ALVEAL 

CONTRERAS (1994), AIAA/SOPRAL (1992) 5.  De modo geral, nosso diálogo com esses 

autores pode se dar sob variadas feições: entendemos poder reforçar elementos trazidos 

por alguns relatos, atualizar outros (alguns deles foram construídos antes até da fase de 

maior fortalecimento do PNA), e mesmo problematizar alguns, ou, mais propriamente, 

mostrar a conveniência de lançar outro tipo de olhar à questão; de valorizar antes boas 

perguntas que respostas prontas, como recomenda a teoria ator-rede: procurar, não a 

"verdade" sobre o "objeto", mas dar prioridade ao entendimento de como essas 

verdades e o próprio objeto são (re)construídos continuamente. 

É de se esperar que os resultados por nós obtidos tragam a marca dessa 

orientação, diferenciando-se daqueles de outros estudos exatamente em não aceitarmos 

fatos e artefatos prontos, mas, antes, procurarmos seu contexto em redes heterogêneas. 

Não se trata de nos perguntamos se nossos resultados são ou não melhores que os de 

outros estudos, pois tal indagacão seria até incompatível com o tom de nossa orientação 

teórico-metodológica: a própria compreensão do programa do álcool é uma - 

permanente - (re)construção em rede, da qual cada relato e cada leitor participam. 

8.1 A Concepção acerca do Nascimento/Construção do PNA 

Dan Biller explica a criagão do PNA através de dois fatores fundamentais6: a) o 

conhecimento acerca do uso do álcool como combustível, desde 1922; e b) em 1973, 

98% da energia usada no transporte era baseada em petróleo, no país, sendo que 65% do 

Ressaltemos, entretanto, que não temos a pretenção de ter assim feito para toda e qualquer construção 
estabilizada ligada ao programa do álcool. Antes, elegemos alguns temas, e dentro destes, procuramos 
desconstruir alguns "fatos" e "artefatos", o que foi inclusive, em alto grau, condicionado pelas 
oportunidades - entrevistas, disponibilidade de material, o acaso, até, de encontrar alguma boa fonte de 
consulta, etc. 
5 Alguns tópicos desse diálogo, por serem mais gerais (por não se aplicarem especificamente a um dos 
estudos por nós realizados), ficarão reservados para as Considerações Finais. 



combustível empregado era gasolina. Além desses dois fatores, o autor destaca quatro 

pré-condições que favoreceram o desenvolvimento do programa: 1) a disponibilidade de 

trabalhadores não qualificados, a abundância de terra, e clima favorável; 2) um setor 

açucareiro bem desenvolvido, embora em dificuldades; 3) fácil acesso ao mercado 

fmanceiro internacional para empréstimos; 4) crédito subsidiado. 

Tamás Sunrecsányi (1979) não se propõe, como o autor anterior, a reunir 

elementos que pudessem explicar ou que tivessem favorecido a criação do PNA. Fala o 

autor da sua instituição "pelo Decreto n. 76.593, de 14/11/1975". Em seguida, cita os 

"objetivos visados pelo Programa Nacional do Álcool": 1) "Economizar divisas, através 

da substituição de importações de combustíveis r...]"; 2) "Reduzir as disparidades 

regionais de renda r...]"; 3) Reduzir as disparidades individuais de renda, através do 

apoio r...] a produtos altamente intensivos quanto ao uso de mão-de-obra" 4) "Aumentar 

a renda interna [...I"; 5) "Expandir a produção de bens de capital r...]". 

Quanto a esses objetivos citados, diz o autor ser possível "levantar algumas 

dúvidas com relação ao terceiro objetivo, pois [...I as lavouras de cana-de-açúcar 

cultivadas por métodos modernos envolvem um intenso grau de mecanização, 

empregando relativamente pouca mão de obra". 

Para Anciães et al, um primeiro fator de destaque é o modelo de 

desenvolvimento adotado pelas sociedades capitalistas contemporâneas, com "intensa 

utilização de energia", e a especificidade de induzir "o uso do petróleo como sua 

principal fonte energética"7. Para o Brasil, particularmente, isso acarretara "utna 

situação de dependência de importações para satisfazer sua estrutura de consumo 

energético", quando da ocorrência do "aumento brusco dos preços internacionais [de 

petróleo], em fins de 1973". Em face dessa situação, e tendo-se em conta as 

"particularidades brasileiras", várias opções são consideradas, dentre as quais "destaca- 

se a obtenção de energia de biomassas e, em especial, o álcool etílico, o qual já era 

produzido no país, embora contasse, do ponto de vista energético, com pouca atenção 

até aquela data". Os autores distinguem ainda: 1) a existência de uma "estrutura 

6 Antes, o autor cita a chamada crise de petróleo, no início dos anos 1970, e as "duas principais respostas" 
concebidas: incremento da exploração e prospecção internas de petróleo, e desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia (BILLER, 1991). 
ANC&S et al, 1980. 



agroindustrial bem montada e desenvolvida" voltada para a fabricação do álcool, com 

os "empresários do setor bem organizados e contando, portanto, com razoável força 

política"; 2) a crise conjuntura1 por que passava o mercado internacional de açúcar, com 

"preços a níveis incrivelmente baixos", aliada às "possibilidades de garantia de 

consumo permanente do álcool"; 3) o interesse do governo, em face dos novos preços 

do petróleo, em buscar "uma solução com possibilidades razoáveis de sucesso, não só 

em termos de melhoras na situação do balanço de pagamentos, mas também no 

equacionamento de problemas sócio-econômicos e políticos mais amplos". 

ALVEAL CONTRERAS localiza com precisão o "objetivo principal" do PNA: 

"...o Proálcool teve como objetivo principal, não explicitado formalmente, 

aproveitar a capacidade ociosa das destilarias anexas de açúcar para, a longo 

prazo, criar um vetor de produção (o álcool) estabilizador da agroindústria 

canavieira, endemicamente mal-acomodada as oscilações de preços no 

mercado internacional do açúcar."' 

Castro Santos, assim explicita o enfoque empregado em sua análise do "processo 

de formulação e irnplementação" do PNA: 

"O curso de ação escolhido pode ser interpretado como a 'resultante' de 

diferentes 'vetores' que representam a 'força' (política) dos vários atores em 

disputa. O arranjo ou composição desses 'vetores força política' em 

permanente confronto na arena decisória definirão, a cada instante, a situação 

de barganha. Quando uma 'resultante' (output) é obtida, a situação de 

barganha sofre momentaneamente uma pausa. [...I Entretanto, logo recobrará 

movimento, na medida mesma em que o jogo político é perpét~o".~ 

De fato, a autora busca identiticar os mais variados "atores", - que separa entre 

os "públicos" e os "privados", - com suas "motivações", e elucidar o processo no qual 

ora aqueles se reforçam, ora se opõem, até produzir determinado "curso de ação", e 

como estes cursos de ação favorecerão a formulação do PNA. Assim, a edição do 

Decreto no. 76.593 (que cria oficialmente o PNA), corresponderá apenas a "uma parada 

ALVEAL CONTRERAS, 1994: 170. 
9 CASTRO SANTOS, 1993: 7. Na sequência, faremos uma reflexão sobre o que a autora refere como 
"arena decisória" 



no processo de decisão", resultante de uma "situação de barganha", conforme destaca a 

autora: 

"...tanto a Petrobrás como o IAA continuariam pressionando por seus 

interesses no gmbito da política burocrática, terminando por conseguir ocupar 

lugar fundamental na estrutura de decisão que se estabeleceria para 

implementar o ~roálcool,. .."Io 

A metáfora proposta por Castro Santos para a compreensão do surgimento do 

PNA, como uma " 'resultante' de diferentes 'vetores' que representam a 'força' 

(política) dos vários atores em disputa", em certa medida se aproxima de nosso enfoque 

metodológico, que busca identificar/construir a rede sociotécnica que deu origem ao 

programa. Entretanto, a idéia emprestada da fisica (resultantes de vetores) presta-se a 

sugerir algo de todo divergente do entendimento que têm os Estudos de Tecnociência do 

processo que se dá nessas redes: a de que os 'vetores' seriam componentes fixos, bem 

caracterizados, com uma essência definida, e cuja interação, por assim dizer, 

matemática, produz certo resultado". Antes, entendemos que a forma de agir, a força, o 

caráter, enfim, desses atores se reconfigura continuamente, conforme as ligações de que 

participam. 

Quanto aos fatores vinculados ao surgimento do PNA, nosso estudo nos indica 

que não podemos desmerecer quaisquer desses fatores que entraram na rede que 

produziu o PNA. Entretanto, cumpre vê-los também como efeitos, como (re)construções 

que se deram no âmbito de um conjunto de traduções postuladas naqueles tempos de 

gênese do programa, sempre colocadas - essas traduções - em tensões com outras. 

Com relação a agroindústria canavieira, por exemplo, o que é uma "estrutura bem 

montada e desenvolvida", senão uma construção permanente? Esse "fator" não 

assumiria outro caráter - mesmo com a "razoável força política" dos empresários do 

setor canavieiro - se fosse maior a produtividade do álcool de mandioca, por exemplo? 

Ou, dizendo mais propriamente, se os atores que propunham que para <fabricar álcool> 

dever-se-ia <investir na mandioca>, falando de seu potenciul produtivo, conseguissem 

reunir aliados em número e força suficiente para fazer valer sua tradução. 

Idem: 45. 



Quanto aos objetivos declarados do programa, parece-nos mais proveitoso 

analiticamente vê-los tão-somente como traduções. Não nos interessa, portanto, 

"levantar algumas dúvidas" sobre este ou aquele objetivo declarado, pois eles todos 

participam de uma complexa cadeia de traduções que se entrelaçam umas às outras, 

algumas das quais pretendendo conduzir à produção de álcool de cana para fins 

carburantes. A viabilidade e efetivação dos objetivos declarados em uma tradução - 

que sempre procura tornar equivalentes objetivos heterogêneos, como <produzir álcool> 

e <reduzir as disparidades individuais de renda> - não decorre, por assim dizer, de sua 

supostamente honesta ou bem-intencionada proposição, mas, antes, de um processo 

coletivo do qual participam inúmeros humanos e não-humanos que se colocam (ou não), 

sob incontáveis formas de vinculações, em reforço àquela tradução. Assim, qualquer 

afirmação dessa natureza dependerá de um processo coletivo de construção de sua 

"veracidade". l2 

8.2 A questão ambiental13 

Muitos relatos enfocam a questão álcool combustível versus meio ambiente, e 

comumente os autores dividem sua análise entre o lado da produção de álcool e o da sua 

utilização como combustível. 

Castro Santos (em 5.4), discute os "efeitos indiretos do Proálcool", e toma como 

primeiro tema, o "impacto ambientar. Neste tópico, procura enfocar questões do lado 

da produção do álcool - queimada dos canaviais antecedendo a colheita, destino dado 

ao vinhoto e às águas empregadas na lavagem da cana e das colunas de destilação - e 

do lado de sua utilização: as emissões dos motores a álcool. 

No que diz respeito às queimadas, diz a autora: 

l1 Muito embora uma leitura atenta do texto da autora desfaça essa impressão, já que são eeqüentemente 
apontadas situações em que os vetores se reconf&pam, estão em "permanente confronto", lutam por 
conquistar maior força, etc. 
l2 Ver LATOUR (1987:29). No primeiro princípio do método, diz o autor: a construção de fatos e 
máquinas é um processo coletivo. 
l3 Encaminharemos este "diálogo" com outros autores na mesma seqüência de apresentação das temáticas 
tratadas em nosso trabalho. 



"As queixas contra as queimadas concentram-se no "carvãozinho", espécie de 

fuligem que suja a roupa, as piscinas, etc., embora não cause danos a saúde. 

A solução seria a adoção pelas usinas da colheita mecanizada, o que, 

entretanto, entraria em choque com impacto social positivo bem estabelecido 

do Proálcool, a saber, a geração de empregos  direto^."'^ 

Dan Biller assim se refere as queimadas: 

"Visando eficiência na colheita da cana e a segurança dos trabalhadores, os 

canaviais são queimados antes da colheita. Para se evitar poluição urbana 

oriunda dessa fonte, um detalhado estudo do clima local é importante. [...I Uma 

solução de longo prazo requer mecanização da colheita e o desenvolvimento 

de variedades de cana que não requeiram o processo de queima".15 

Nosso estudo sobre a produtividade sucroalcooleira de fato registra essa tensão 

entre a mecanização da colheita e a manutenção de empregos no campo, mediada pela 

questão das queimadas. Entretanto, os relatos por nós co lhidos/construídos registram 

pontos adicionais da questão, ou uma mais complexa interação entre atores e traduções: 

1) colheita mecanizada não equivale necessariamente a eliminação de queimadas, pois 

algumas usinas praticariam esse tipo de colheita após queimada, sob alegação de que na 

colheita de cana "crua" (ou "na palha"), as folhas da cana acumulam-se nas lâminas das 

colhedeiras, prejudicando seu bom funcionamento. Ou, mais propriamente, tal 

equivalência é uma construção: temos aqui, de fato, uma tradução, que, de certo modo, 

é acatada pelos dois autores: para a <eliminação das queimadas> iremos implantar a 

<colheita mecanizada da cana>. Decerto essa tradução pode ser, e tem sido empregada 

por produtores na busca de aliados para o processo de mecanização, haja vista o forte 

apelo que têm as chamadas questões ambientais; 2) há, sim, queixas quanto a prejuízos 

à saúde devido ao carv~ozinho, especialmente da parte dos trabalhadores na colheita de 

cana, que se referem a uma fkequente "gripe", supostamente motivada pelo convívio 

próximo e cotidiano com as cinzas em suspensão. 3) a tensão entre colheita mecanizada 

versus manutenção de empregos vem sendo intluenciada também pelas limitações das 

colhedeiras de que dispõe alguns proprietários da região visitada, ou, mais 

propriamente, pela interação entre colhedeiras e a topografia e formato/tarnanho dos 

terrenos. 

l4 CASTRO SANTOS, op. cit 
l5 BILLER, 1991: 150-151. 



Assim, Castro Santos e Dan Biller, acatam e, portanto, reforçam aquela tradução 

que envolve qualidade do ar e mecanização da colheita. Ressaltemos que tal tradução se 

fortalece, entre outras coisas, na noção muito estabilizada16 de que não é possível se 

cortar manualmente cana crua. O que vemos/colocamos em cena, no caso, são 

complexas interações entre várias traduções, entre as quais destacamos: TI) para 

garantir a <boa qualidade do ar> buscaremos a <eliminação de queimadas>; T2) para a 

<eliininação das queimadas> praticaremos a <colheita mecanizada>; T3) para a 

<eliminação de queimadas, buscaremos <meios para eliminar animais peçonhentos do 

canavial> e faremos uma <rediscussão do sistema de pagamento aos cortadores de 

cana>17. 

As traduções T2 e T3 são possíveis prolongamentos de TI. Entretanto, T3 não 

surgiu em nosso relato senão de forma um tanto tímida, na fala de um líder sindical, 

quando cogitava a possibilidade da introdução de algum "veneno" para eliminação de 

animais peçonhentos: 

" ... se o cara está cortando cana manual, como ele vai saber se naquele pé de 

cana a serpente está esperando pra dar o bote ... ? Já houve acidentes ... Só se 

arrumar uma tecnologia, um veneno (já tem agrotóxico que mata tudo ...) pra 

matar os bichos. E outra: se o trabalhador corta 100 metros de cana queimada, 

ele não corta nem 50 de cana na palha."'8 

Cumpre reconhecer, portanto, que propositores da tradução T3 não lograram, por 

ora, reunir alianças suficientes para efetivá-la. De outro lado, a tradução T2 se coloca 

como a alternativa "viável", como se percebe na fala de Castro Santos e Biller. 

Entretanto, como já vimos, uma outra tradução está em cena: T4) a <manutenção 

de empregos nas regiões canavieiras> equivale à <realização da colheita manual>). 

Poderíamos dizer que esse complexo jogo de interação entre traduções não têm um 

efeito claramente identificável. Entretanto, observemos que um efeito possível (e já 

observado) é o próprio enf?aquecimento da tradução T1 (que levaria à eliminação de 

l6 Quase todos nossos entrevistados acatam essa noção, sejam proprietários, trabalhadores da colheita, 
técnicos agrícolas, etc. 
l7 Como vimos no Capítulo 7, vários atores apontam, entre as dificuldades para a colheita manual de cana 
crua, a significativa queda de rendimento por trabalhador (ver próxima citação). 
18 Fragmento da fala do sindicalista Silvio, transcrita em 7.3. 



queimadas), como observamos no capítulo 7: a movimentação tanto de proprietários de 

canaviais como de trabalhadores acabou por alongar o prazo de eliminação das 

queimadas. 

No que diz respeito à utilização do álcool, notamos uma certa convergência: 

apoiando-se em estudos "técnicos", a maioria dos autores considera a idéia do 

combustível "abientalmente correto", aceitando o uso do álcool como benéfico ou 

menos danoso l9 ao meio ambiente pela menor emissão dos "poluentes" conhecidos, 

como monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), etc. Não raro, a suposta 

superioridade do álcool em relação à gasolina, em termos ambientais, é mobilizada em 

favor da adoção do primeiro, até mesmo a despeito de uma eventual desvantagem 

econômica20. 

Em IANSOPRAL encontramos um trabalho que, dizendo-se amparado em 

"lliformações técnicas e científicas", busca construir uma forte vinculação do álcool 

combustível com beneficios ambientais. O texto expõe um preocupante "dilema e as 

condições para sua "reversão": 

"...se forem mantidas as tendências atuais de uso crescente dos insumos 

energéticos tradicionais, a degradação ambiental pode tornar as perspectivas 

de vida no planeta bastante incertas. [...I É necessário que ocorram mudanças 

profundas de valores e prioridades, que conduzam a uma transição para uma 

sociedade cujo objetivo seja o desenvolvimento su~tentado"~' 

Entre outras medidas22, os autores propõem a "utilização de combustíveis 

limpos, preferencialmente a partir de fontes renováveis de energia". O etanol, seria, 

pelas suas "emissões da combustão em geral menores e menos agressivas", o 

"combustível alternativo O álcool na mistura com a gasolina igualmente 

l9 Em alguns casos é muito tênue o lunite entre "benéfico" e "menos danoso" ambientalmente. Ver, por 
exemplo, a próxima fala de Castro Santos. 

Em IAANSOPRAL, encontramos a defesa de que, para além dos "conceitos clássicos adotados no 
levantamento de custos e formação de preços de mercado", devem ser levados em conta os "custos 
ambientais para a sociedade (...), conhecidos como externalidades econôínicas"(pág. 8). 
21 AIAAISOPRAL, 1992. 
22 "A implantação de processos industriais e tecnologias de alta eficiência energética" e "adoção de 
medidas de conservação de energia": pág 5. 
23 Em favor desta *ação citam os autores a legislação ambiental norte-americana (Clean Air 
Recomendations, de 1990). 



"reduz as einissões, especialmente CO, neste caso possível pela elevação simultânea do 

limite de tolerância ao excesso de ar, proporcionada pelos álcoois".24 

Quanto ao emprego do álcool, diz Castro Santos: 

"Pode-se, assim, afirmar que o álcool é combustível limpo, especialmente 

quando comparado aos derivados de petróleo. Este é fato já bem estabelecido 

ao nível da comunidade internacional. Assim, os países desenvolvidos vêm 

considerando o uso do etanol não apenas como combustível alternativo, mas 

como estratégia para reduzir a poluição atmo~férica".~~ 

Alveal Contreras fala do "desempenho menos tóxico do álcool no tráfego 

automotivo (sobretudo nas metrópolis como Rio de Janeiro e São ~ a u l o ) " ~ ~ .  

Anciães et al. assim se referem a questão: 

"Do ponto de vista da emissão de poluentes nos gases de combustão de 

autoveículos, torna-se necessária a procura da compatibilização da potência 

dos motores que utilizam etanol com a minimização das concentrações de 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e aldeídos." 

Dan Biiler, discutindo os aspectos ambientais do PNA, reforga a condição do 

etanol como "combustível limpo": 

"Pelo menos pelo lado do consumo, o álcool é menos poluente que gasolina, 

em muitos aspectos. [...I Um problema de poluição, contudo, permanece, 

relativo aos aldeídos. Álcool, em suas várias formas é reconhecido como 

responsável por maiores emissões desse poluente que gasolina. Veículos a 

metanol, por exemplo, emitem duas vezes mais formaldeído, enquanto estima- 

se que álcool hidratado emite quase três vezes mais aldeídos em geral"" 

24 Idem, pág. 29. 
25 Idem, pp 193-194. 
26 ALVEAL CONTRERAS, 1994: 173. 
27 BILLER 1991: 146-148. 



Castro Santos enfatiza ainda a conveniência do uso do etanol frente a outro 

conhecido problema ambiental, dito global28: 

"...deve-se ainda mencionar os benefícios da utilização do metanol no que se 

refere ao efeito estufa. De fato, deve-se notar que o ciclo de crescimento da 

biomassa fixa o carbono existente no CO' da atmosfera, através do processo 

da fotossíntese. Assim, a produção da matéria-prima para o fabrico do etanol 

(cana-de-açúcar, milho, beterraba, etc.) contrabalança a emissão de co2 
resultante do uso do etanol como combustí~el".~~ 

De nossa parte, reiteremos, procuramos identzcar as diferentes traduções que 

estão em jogo, e a maneira como elas se fortalecem e (eventualmente) se estabilizam: 

como variados atores-redes constroem (ou não) ligações robustas em torno desta ou 

daquela tradução. Na citação acima, a autora endossa - e portanto fortalece - uma 

tradução que procura fazer equivaler <favorecer a reciclagem de COz / garantir o 

abastecimento de combustível para automóveis30> com <plantar matérias primas para 

fabricação de álcool>. Desejamos aqui chamar atenção para a possibilidade de 

ocorrerem outras traduções, como nos sugere, inclusive, um outro trecho da mesma 

autora, agora discutindo o "impacto social" do PNA, mais especificamente a 

"substituição de culturas alimentares": 

"De fato, tanto os estudos de Veiga Filho et alli (1981), CEBRAP (1983) e 

Baccarin et alli (1985) indicam que a expansão da área canavieira se deu as 

expensas principalmente das terras de pastagem, de forma mais moderada 

das áreas de culturas alimentares e com menor intensidade das culturas de 

exportação. (.. .) ... em São Paulo, principal produtor de álcool, a cana deslocou 

46,5% da área cultivada [para alimentos], atingindo mais duramente o arroz, o 

milho e a mandioca, bem como, entre as culturas de exportação, o algodão e o 

amendoimn3' 

Os críticos deste "deslocamento" poderiam, alternativamente, propor as 

seguintes traduções: para <favorecer a reciclagem de C02> e ainda <melhorar o 

28 As interferências atnbientais são muitas vezes consideradas, de acordo com seu alcance, como locais 
(ex.: a poluição atmosférica nas grandes cidades), regionais (ex.:chuva ácida) ou globais. 
29 CASTRO SANTOS, op. cit.: 194. 
30 Esta segunda parte, rnesmo não explicitada no fi-agmento citado, está presente taínEm na tradução, se 
considerarínos o conjunto do texto da autora. 
31 CASTRO SANTOS, 1993 : 195-96. 



abastecimento à população de gêneros alimentícios> iremos <plantar culturas 

alimentares>. Feijão, arroz, leguminosas ou, - porque não? - beterraba, mandioca, 

milho, voltados agora a um fim diferente. Seu cultivo tornado equivalente agora - e 

também arbitrariamente - a outros objetivos. 

8.3 O desenvolvimento do motor a álcool 

Em nosso estudo sobre a construção do motor a álcool32, apontamos, entre outras 

questões: o esforço dos engenheiros para se credenciarem como porta-vozes tanto do 

motor quanto do próprio combustível; um conjunto de alianças que vão sendo tentadas 

pelos engenheiros como fortalecimento de suas traduções33. 

Castro Santos assim analisa o terna: 

"Um problema que ainda n& foi satisfatoriamente solucisnado 6 s da partida 

dos motores a frio. Dar partida num motor movido a etanol é muito difícil em 

temperaturas inferiores a 15 graus celsius. Desenvolveu-se um minúsculo 

tanque de gasolina que, quando necessário, pode ser usado para a ignição do 

motor. [...I Afora isso, desenvolveu-se uma âoluç8o técnica satiãfâtória para 

todos os demais problemas".34 

Mais adiante, a autora faz um balanço positivo das "modificações técnicas" do 

motor a álcool: 

"0s novos motores a álcool passaram por tres geraçQes de medificaçbes 

t6cnicas em tr&s anos - um feito impreâãinante quando se considera que, nos 

Estados Unidos, os motores a gasolina pouco se modificaram nos últimos 

trinta anos. [...I Depois de drásticas sscilaçQes em seu comportamento, I...] os 

consumidores foram conquistados pelo carro a 

32 Capítulo 4, O CTA e a Construção do Álcool Co~nbustível. 
33 Para garantirmos a <independência energética do pais> deveremos Cempregar o álcool como 
combustível>. E, como um dos prolongamentos, e para <empregar o áícool como combustível> iremos 
<desenvolver a tecnologia dos motores ciclo otto a álcool>. 
34 CASTRO SANTOS, op. cit.: 127. 
35 Idem: 129. 



A autora, inspirando-se em proposta de Sapolsky para analisar o sucesso de uma 

política pública, analisa o sucesso do motor a álcool, no contexto maior do PNA, 

através da suposta não existência de queixas dos atores envolvidos. 

"Visto que a avaliação da satisfação de todos os grupos afetados suscita 

grandes problemas metodológicos a falta de críticas é tomada como um 

'substituto operacionalizavel'. [...I Em resumo, fora as queixas [de produtores] 

contra os preços da cana e do álcool, é notável a ausência de críticas, a partir 

de 1982, ao Programa Nacional do Álcool por parte de consumidores e atores 

proprietários participantes." 

Castro Santos nos fornece acima, quando fala de "solução técnica satisfatória", 

um típico exemplo do que, nos ETC, denominamos de "abordagem tradicional", que 

tende a analisar a questão " t é~n ica"~~  isoladamente. Mais adiante, diz Castro Santos 

que, em decorrência das "modificações técnicas", "os consumidores foram conquistados 

pelo carro a álcool". 

Nosso estudo, diferentemente, nos sugere que a conquista dos usuários pelo 

carro a álcool é algo em per~nanente construção; é efeito sempre provisório de uma 

complexa rede, da qual certamente faz parte a ligação usuário-carro, cuja robustez será 

condicionada pela satisfàção do primeiro com o funcionamento do segundo. Entretanto 

outras ligações aí influenciaq como por exemplo: eventuais alterações nos preços dos 

automóveis a álcool usados, em decorrência de diversos rearranjos na rede; a relação 

preço do álcool versus quilômetros rodados por litro, em face dessa mesma relação para 

a gasolina. E nesta comparação, recolocamos em cena os engenheiros do CTA, que a 

autora tira de cena, talvez por julgar sua inissão concluída com êxito. 

Pelos relatos dos engenheiros do CTA, eles julgavam ter obtido uma adaptação 

inicial do motor a gasolina para queimar álcool. Entretanto, esta adaptação para eles 

merecia maior investigação envolvendo mudanças mais substantivas no motor ciclo 

Otto, como formato da câmara de combustão, pistons, etc. Para os engenheiros, essas 

pesquisas seriam necessárias para que se pudesse obter melhor desempenho do álcool. 

36 OU "cientifica", cceconÔmica", "cultural", etc. 



Permanecia válida, portanto, para, os engenheiros, a tradqão que sustentava que 

o <emprego do álcool como combustível> equivaleria a busca de <recursos para o 

desenvolvimento da tecnologia dos motores ciclo o tto a álcool>. Entretanto os 

defensores dessa tradução não obtiveram para ela o fortalecimento que julgavam 

necessário. 

8.4 Estrutura de refino de petróleo 

Este e o próximo tópico (substituição do diesel) se entrecruzam bastante, como 

sugere o fiaginento abaixo: 

"A substituição do óleo diesel ainda está técnica e economicamente indefinida, 

pretendendo-se contudo, a médio prazo, ajustar-se a estrutura de refino da 

Petrobrás de forma a favorecer a produção desse derivado."37 

Essa proximidade se dá na medida em que ambos os tópicos se ligam à tradução 

básica: a <garantia do suprimento de combustíveis líquidos> será buscada com o 

<equilíbrio entre oferta e demanda por derivados>. Os dois tópicos estarão envolvidos 

com prolongamentos diferentes desta tradução. No caso em questão aqui (refino), 

buscando-se trabalhar pelo lado da oferta, preconiza-se que <o equilíbrio entre oferta e 

demanda> será alcançado através de <alterações no perfil de refino da Petrobráe, 

buscando-se maior produção percentual de diesel e menor de gasolina. 

Castro Santos assim analisa a questão: 

"As informações disponíveis indicam que, numa emergência, as refinarias da 

Petrobrás poderiam produzir rapidamente o volume necessário de diesel, 

embora a um custo elevado".38 

Arouca também cita o problema do "desequilíbrio entre a oferta e a demanda de 

combustíveis 

37 CASTRO SANTOS, op. cit.: 104. A autora refere-se a diretrizes para a política energética adotadas 
pela Comissão Nacional de Energia, criada após o "segundo choque do petróleo". 
38 CASTRO SANTOS, op cit.: 187. 
39 AROUCA, 1989: 73 



"Apesar dos esforços realizados para adaptação da oferta e da demanda de 

combustíveis líquidos, as dificuldades são numerosas, havendo problemas de 

estoque r...] a saber o do excedente crescente de gasolina causado pela 

substituição desse combustível por álcool, sem adaptação conveniente da 

estrutura de refinon4' 

O autor fala também da crescente demanda por diesel: 

"Explica-se o crescimento do [consumo de] diesel no setor transporte pela 

relação crescente [de participação na frota] entre o ciclo diesel e ciclo otto 

(álcool + ga~olina)"~' 

Adiante o autor fala das medidas tomadas, citando o "Programa de Fundo de 

Barril" que teria como objetivo "a redução da produção de óleo combustível, e a 

incorporação ao diesel de fiações anteriormente inseridas no óleo combustível e na 

gasolina''42. Arouca cita as medidas "necessárias" para enfrentar a demanda crescente de 

diesel: 

"a) Implantação de várias unidades de conversão nas refinarias; b) Construção 

de unidades de hidrocraqueamento nas refinarias, em geral; c) A manutenção 

de diferentes programas que fazem parte do Novo Programa de Refino da 

Petrobrás; d) Ampliação da capacidade de refino."43 

Nosso estudo sobre o refino procurou buscar mais detalhes acerca dos múltiplos 

atores e vínculos envolvidos nessas questões, especialmente aqueles que se constroem 

nos laboratórios do CENPESIPetrobrás. 

Investigamos as diversas "rotas" de obtenção dos derivados médios, ou "na 

faixa" do diesel. Encontramos, de fato, uma estrutura de refino com certo grau de 

flexibilidade no que diz respeito ao percentual que pode ser obtido de diesel. Além da 

questão custo, apontada por Castro Santos, nossos relatos nos indicam outros elementos: 

a) a busca de mais óleo diesel é vinculada a um processo de fiequentes alterações nas 

40 Idem: 74. 
41 Idem. Conforme dados do CNEICNP, citados por Arouca (pág. 75), a relação entre veículos do ciclo 
diesel e os do cIclo otto na fiota nacional de transporte era de 58,8% em 1971, chegando a 113,3% em 
1984. 
42 Idem: 77. 
43 Idem: 86. 



suas "especificações  técnica^"^; b) esta reconfiguração recebe infiuência das pressões 

ambientais (por exemplo, na crescente demanda pela diminuição do teor de enxofie para 

o diesel metropolitano); c) a relação estrutura de r e h o  versus estrutura de demanda 

assume outro caráter quando do declínio da produção do carro a álcool, quando deixa de 

haver expressiva sobra de gasolina: a gasolina deixa de ser um produto "indesejável"; d) 

para se produzir mais óleo diesel, é necessário diminuir a produqão de outros 

importantes derivados, como lubrificantes, no caso do hidrocraqueamento; e) o aumento 

do percentual de diesel é tema de um permanente trabalho do CENPES, com inúmeros 

projetos de pesquisa em andamento, envolvendo vultosos recursos. 

8.5 Substituição do diesel 

A maioria dos autores com os quais buscamos estabelecer este "diálogo" não se 

detiveram muito sobre a substituição do diesel. Alguns apontam a indefíni$io acerca da 

questão, como Castro Santos: 

" ... uma política de substituição desse combustível nunca chegou realmente a 

termo, De fato, sua substituição dividiria os tomadores di! decisão entre os 
61e~â vegetais e Q áls~el aditivado, a escolha final sendo sempre adiada," 45 

A autora, procurando uma explicação para a indefiniqão na substituigão do 

diesel argumenta: 

"A oressão .o_ reso!ver essa que- foi, contubo, a!&iada com o sucesso da 

mudanca da &r~k!ra de refino da Petrobralç e o Proorama Fundo de Barril - 
que combinados seriam responsáveis pela alocação de proporções . - -  crescentes 

do netro!eo refinado gara o o!eo diese! - em conjunção com uma p~lítica de 

~~mer~ia! iz%& gw pri\ri!eyiaria a exporta~ão de derivados leves, mais caros, 
e a importacão de derivados pesados, mais baratos. Dessa forma; a 

substituição do diesel perderia interesse, e soluções para os problemas 

45 Idem: 104. Registremos nova ocorrência da idéia de "tomadores de decisão". Ver adiante. 



técnicos e econômicos envolvidos na utilização de substitutos continuariam a 

ser investigados apenas cQmo uma 'política de segurs' ".46 

Nosso estudo, entretanto, nos traz elementos que recomendariam um reexme da 

explicagão acima. Inicialmente, a "política de comercializagão" citada pela autora, 

segundo relatos colhidos47, não se implementava de forma tão simples e proveitosa 

quanto o trecho acima sugere: o mercado de derivados, sendo mais restrito que o de 

petróleo, não poderia receber expressivamente nem oferta de gasolina nem demanda por 

diesel, sem interferências nos pregos internacionais @ara baixo no caso da gasolina e 

para cima no do diesel). Outro problema citado seria o fato de haver apenas um grande 

comprador para a gasolina nacional (Estados Unidos), e as conseqüências que poderiam 

advir de uma eventual mudanga na política de itnporta@o de derivados desse 

comprador. Portanto, tal "política de comercializagão" dever ser vista não como u m  

soluqão "técnicaleconômica" para a sobra de gasolina e falta de diesel, mas 

precisamente como uma tradugão - para obtermos o <epilíírio entre oferta e 

demanda de combustíveis líquidos> iremos <exportar gasolina e importar diesel> - 

que, como qualquer outra, requer um conjunto de vínculos suficientemente fortes para 

sua implementagão. 

Ouanto a efetiva defínigão de uma política para substituigão de diesel, nossos 

resultados convergem com os da autora. O relato colhido no INT indica que os estudos 

para a substituição do diesel, a semelhanga do que ocorreu com o motor a álcool, 

tiveram i n t e q g ã o  no início da década de 1980, "quando os pregos internacionais do 

petróleo bai~aram"~', sendo a principal razão apontada para essa interrupção a não 

continuidade do provimento de recursos. 

No início da década de 1990, esses estudos são retomados com uma especial 

vinculaqão com a "questão ambiental": uma suposta redugão da emissão de substâncias 

"poluentes" seria o elemento de ligagão das pesquisas com -grupos ambientais, agências 

de financiamento (MCT), etc. Frotas de teste no estado do Paraná empregam 

experimentalmente a mistura álcool+diesel. Estudos com novos aditivos estabilizantes 

estão sendo realizados pelo TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná). Em que 



medida essa rede se fortalecerá suficientemente para fazer valer a possibilidade do uso 

amplo da mistura? é ponto que permanece em aberto. 

Nosso estudo procurou ainda, destacar a existência de outras traduqões para a 

substituiqão de diesel? que não fossem necessariamente vinculadas aos motores a diesel 

usados no transporte (adiqão de diferentes percentuais de álcool ou óleos vegetais ao 

óleo diesel). Como exemplo de traducões alternativas, exploramos a que procura fazer 

equivaler a <substituiqão de diesel> à <implantagão de sistemas híbridos de geracão de 

energia>49. 

Esta parte do estudo destaca a possibilidade de traducões alternativas ligadas à 

substituicão de um produto cuja demanda é até hoje maior do que a oferta (refino). 

8.6 A produtividade da agroindústria alcooleira 

Vários autores referem-se à produtividade da agroindústria alcooleira> em geral 
wmidermdo-a I?&m 

Alveal Contreras fala do "medíocre desempenho do setor sucroalcooleiro".50 

Anciães et al. comparam índices entre diferentes regiões produtoras no País: 

"Nota-se que a maior média das produtividades dos principais produtores é a 

do Estado de São Paulo, com 53,32 ffha, seguido por Alagoas (44,21 tlha), Rio 

de Janeiro (41,73 Uha), Pemambuco (4OíO3 tlha) e M h ~ s  Gerais (36,74 Uha), 

[...I - -  A produtividade . média do Brasil tem-se mostrado baçtante inferior em 

relaçge a outreâ países pr~dut~reâ"51 

Já na compara@o dos melhores destes índices com os de outros países 

produtores, a produ@o nacional aparece com desvantagem: 

"Tomando-se o Estado de São Paulo, que é o detentor da maior producão e 

apresenta a melhor produtividade média do país, e comparando-o com outros 



países, verifica-se que sua produtividade fica aquém de países como a África 

do Sul, Colômbia Egito e Ilha de ~aurício"~' 

Quanto às colhedeiras, os autores citam limitações de custos como o principal 

empecilho a sua difusão: 

"...no caso da cana-de-açúcar, as colhedeiras, apesar de aperfeiçoadas 

tecnicamente, ainda não podem competir em custos com a colheita 

Para Arouca, um importante condicionante do nível de produtividade do setor 

foi a política de preços, por parte do governo, "baseada nos custos das unidades menop 

eficazes, tendo como objetivo estimular os produtores a participar do programa": 

"Essa política de preços atraente e de poucos riscos para os empreendedores 

levou muitas empresas a investir substancialmente (...) na expansão de suas 

capacidades, sem se preocupar com ganhos significativos de produtividade. 

Como conseqüência C...), há no parque agroindustrial alcooleiro, C...) um 

grande potencial de melhoramentos tecnológicos tanto na fase agrícola como 

~a ifi&&~i# 54 

Arouca (1989) destaca ainda, no setor agrícola da produção do álcool, dois 

pontos relacionados à criaqão de empregos: a capacidade do setor em produzir 

empregos a custo médio (relagão entre montante investido e número de empregos 

gerados) relativamente baixo, e a elevada capacidade de criagão de emprego por 

unidade de terra cultivada.55 Por outro lado, o autor enfatiza o caráter sazonal desse 

emprego, uma vez que a necessidade de mão de obra demandada por ocasião da 

entressafka é 2,2 vezes menor que a demandada na colheita. Adiante, o autor a* que 

"as relações de trabalho e a segurança no meio rural brasileiro são extremamente 

precários"56. 

52 Pelos dados áPr=eIi~a&js íF.& 2246), Sgo Fado áfsf=eIi& pr&r-&a& de 60 todya, coIi&a 33, 5 (5á 

kca do Sd, i i0  da Ldhbia ,  S8,07 do Egito, e 73,% da I b a  de Maricio. 
53 ANX&S et. d. (1980: 254). 
54 AKOULA (1889 193). 
55 KIiO'u'Lk (1989: 50). 

56 idem: 60. O refere-se ao $&xo índice de empregos c r u  caitena asshiada e a acidenta e 
p i ~ b k m  de sakie associados ao trab&o no cmmid. 



Nosso estudo em uma região canavieira paulista (capítulo 71, uma década 

depois, indica que o primeiro ponto, qual seja o elevado potencial de geração de 

empregos por unidade de área cultivada, vem recebendo interferências a partir do 

processo de mecanização, que vem se dando, apesar das dificuldades na constituição de 

certas alian~as, dado o custo do investimento, características topográficas dos terrenos 

dos pequenos produtores, etc. Já a "precariedade" nas relações de trabalho ainda são 

apontadas, assim como problemas de saúde vinculados ao trabalho do corte de cana57. 

Outro ponto abordado por Castro Santos diz respeito a participação dos 

trabalhadores no "processo decisório do Proálcool": 

"Os trabalhadores rurais e os camponeses estão excluídos do processo 

decisório do Proálcool. Estes grupos não tiveram e não têm nenhuma voz em 

questões que afetam diretamente sua sobrevivência [...I Nesses grupos sociais 

pouco organizados, as expressões de protesto coletivo indicativas das suas 

preferências de políticas são muito limitadas. [...I sua influência na formulação 

da política do álcool é, no máximo, indireta." 58 

Antes que uma contestação a afirmação da autora, façamos aqui algumas 

considerações sobre formas alternativas de ver a questão do "processo decis~rio"~~. 

Inicialmente, ao relatarmos um processo decisório, não podemos escapar de uma 

dupla dimensão: nosso relato ao mesmo tempo descreve e atua, ou seja, ao listar uma 

série de possibilidades, sempre estaremos fazendo uma eleição daquelas que julgamos 

plausíveis, distinguindo-as daquelas que não o são, supostamente. Nos termos de John 

Law, estaremos trabalhando na construção da fronteira entre o "real", e a "fantasizP6*. 

Nesse processo, como destaca o autor, não só escondemos outras possíveis alternativas, 

como também escondemos que assim estamos atuando. Ou seja, incorremos em um 

duplo processo de ocultação . 

57 ver, enl 7.2, os &mados 'koIikaós de s&a-*, e sobre PfobleIxãs de se-(ide~c&&os 
e~itrevistãdo ao " ~ r n ~ o ~ ~ o " ,  entre outros. 
58 CASmO S M - v 3  íi993;i80j. A mtürz cxempl~cz essa "kii&ncia ináiietsr", citmdü pras6a yüe 
os e~~preskios do setor cmavieko fa2jam em relaqiü ao gu^ve~~o, deiii~~dmdü melhores preços paz  a 
c m ,  sob alegação de não pdereiii oferecer "ieiiiüiiera@es iiifi-&na~ de ~LZbsistênciz~~ aos @ab&~aGura e 
citmdü a possibilidade de "confmba@es sociais" decorierites. 
59 Estas comidmzqb bâseiai-se Uiretaillente em LAW (l994j, em especial capitii 10, Decisiü~is. 
60 LAW (19%: i87j. 



"Deve-se igualmente esperar a intensificação da concentração fundiária pela 

expansão da área canavieira em função dos incentivos do ~roálcool"~' 

Nosso trabalho não se deteve sobre esta questão. Entretanto, os relatos colhidos 

apresentam elementos de como vem se reconfigurando permanentemente a organização 

fundiária. Da rede em que se dá tal reconfiguração participam, entre tantos outros 

elementos, proprietários, usinas compradoras da cana, prestadores de serviço 

automatizado de colheita, máquinas colhedeiras, que como citamos no capítulo 6, dada 

a atual configuragão da rede que busca irnplementá-las, melhor se ajustam a 

propriedades maiores e/ou áreas contíguas. 



9 Considerações finais 

"As exigências dos escritos e discursos acadêmicos são 
restritivas. Eles empurram na direção do linear. Da 
narrativa. Do movimento singular através de uma 
cadeia de argumentos. Uma cadeia de traduqões. Elas 
implicam que eu não deveria simplesmente parar, mas 
que, ao invés disso, eu deveria chegar a uma 
conclusão. " (John ~aw)' 

Neste trabalho procuramos, através de um conjunto de cinco pequenas histórias, 

oferecer elementos que contribuam para o entendimento da construção do Programa 

Nacional do Álcool e de diversas outras construções de alguma forma ligadas ao que 

chamamos de "políticas energéticas nacionais". 

Abordamos o PNA pelo c d o  das traduções e das incontáveis alianças que os 

mais variados atores constituem tendo em vista efetivá-las. Tivemos em mente que 

relatos não somente registram; eles constroem seu objeto; constroem e reforçam 

ligações entre atores, e dizem quais são os atores que contam. Nossas cinco histórias 

foram nossa traduçãoltraição para o entendimento do PNA. Em cada relato, escolhemos, 

dentro das possibilidades, os protagonistas; escolhemos os atores que deveriam entrar 

em cena. 

Coerentemente com o referencial teórico adotado, não foi nosso intento fechar 

questão sobre os temas analisados, mas, antes, abrir noções solidamente estabilizadas, 

probleinatizá-las, revisitá-las: formular boas perguntas pode ser tão ou mais importante 

que apresentar respostas/sínteses (supostamente) conclusivas. 

Da teoria empregada, a metáfora das redes revelou-se-nos bastante produtiva 

para a busca do entendimento do tema de pesquisa2. Tal metáfora - como já o fez em 

outros estudos - deixa claro como certo objeto se (re)constrói continuamente, de 

acordo com a adição/manutenção de vínculos, fundamentais para a estabilização desse 

objeto, sob pena dele somente caber na ficção de uns poucos defensores. Nos estudos 

"The exigencies of academic writing and telling are constraining. They pull in the direction of the linear. 
Of the narrative. Ofthe single movement through a chain of argument. A chain of translations. They 
imply that I should not simply stop, but rather that I should come to a conclusion". LAW (1995:13), 
Ajlerwords. 
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Do ponto de vista ambiental, há quem sustente que o PNA tem sido um sucesso. 

Afirma a CETESB: 

"O Brasil, pelo fato de ter adicionado 22% de álcool a gasolina, passou a 

produzir um dos melhores combustíveis do mundo sob o ponto de vista 

ambiental e nos colocou como pioneiros na utilização em larga escala na 

adição de compostos oxigenados a gasolina. [...I Ainda a disponibilidade do 

etanol hidratado e da mistura gasool, no mercado nacional desde o princípio da 

década de 80, trouxe benefícios para o meio ambiente e para a saúde 

pública ..." 

Entretanto, no mesmo relatório (no Sumário Executivo), há informações sobre as 

muito fiequentes ultrapassagens dos níveis máximos dos poluentes-referência, na 

RMSP. E os vilões apontados são os veículos motorizados: 

"Os padrões de qualidade do ar são violados principalmente pelos gases 

provenientes dos veículos, motivo pelo qual tem se dado grande ênfase ao 

controle das emissões veicularesn6 

Portanto, defensores da valorização do transporte coletivo como solução para 

poluição e engarrafamentos nas grandes cidades dirão que o PNA apenas reforçou o 

modelo de transporte individual consagrado no carro a gasolina7. 

Em suma, compreendendo-se o PNA como "mais do que um, menos do que 

muitos", igualmente, mais do que uma, menos do que muitas respostas serão possíveis: 

estamos falando do "mesmo" objeto, entretanto, um objeto sujeito a reconfigurações 

conforme os vínculos de que toma parte. Cada uma dessas avaliações - objetos e 

sujeitos múltiplos - (re)constrói o PNA. 

CETESB (2001: 88). 
6 1dem:lO. 

Quando a CETESB cita os veículos como os principais poluidores, decerto aí estão incluídos os ônibus. 
O argumento em prol do transporte coletivo, normalmente apresentado pelos críticos do transporte 
individual, é em função de um suposto menor dano ambiental versus quantidade de pessoas transportadas. 



Na literatura disponível sobre o álcool combustível, muitos relatos ligam-se de 

diferentes formas aos laboratórios: muitos atores reclamam o status "científico" (ou 

"técnico") para suas aiirmações, buscando suporte nos laboratórios. Seguimos alguns 

desses relatos - ao mesmo tempo constmindo novos relatos - procurando ver essas 

ahnações antes como traduções postuladas, e as formas como essas traduções 

alcançam (ou não) reunir alianças suficientes. Cabe agora indagarmo-nos acerca de 

padrões observados entre os relatos por nós colhidoslconstruídos. Nas palavras de John 

Law, "nós precisamos prestar atenção as muitas pequenas histórias. E então aos padrões 

que subsistem entre essas hi~tórias"~. 

A primeira tentativa está ligada a: quão fortemente vinculados estão/estiveram 

os laboratórios às construções ligadas ao PNA e tratadas nas pequenas histórias? Que 

força tiveram esses laboratórios como suporte a construção dos fatos/artefatos ligados 

ao PNA? 

Em duas histórias colhemos relatos que nos indicam uma integração consistente 

dos laboratórios: a relativa a estrutura de refino de petróleo, e a relativa ao álcool como 

combustível "ambientalmente correto". 

No caso do CENPESfPetrobras, conforme os relatos colhidos/construídos, houve 

diversas mudanças no que diz respeito às possibilidades de reko ,  mais especificamente 

na produção de diesel: de 32% de rendimento do petróleo refinado (34% no perfil de 

demanda), em meados dos anos 19809, tem-se hoje 40% do lado de refino (para 

aproWnadamente 43% do lado do consumo)10. O parque de refino conta com rotas 

alternativas para a produção de diesel, algumas ligadas a pesquisas realizadas no próprio 

CENPES, como o craqueamento térmico brando, outras oriundas de outros centros de 

pesquisa como o hidrocraqueamento. Mesmo em relação a este último, que envolve 

recursos vultosos (a primeira unidade deverá entrar em funcionamento em 2004-2005), 

os entrevistados manifestaram boa expectativa em, a partir da "transferência de 

tecnologia", promover um bom domínio sobre o processo, como já ocorreu com o FCC. 

LAW (1995): " ... we need to attend to lots of little stories. And then to the patterns that subsist between 
those stories." 

Ver 1.4, Ligações importantes estariam se enfi-aquecendo? 



O que determina o percentual de diesel no processo de refino é uma conplexa rede da 

qual participam, entre tantos outros, inúmeros projetos desenvolvidos no CENPES, o 

fator custo dos vários processos, mas também a própria demanda por outros derivados: a 

própria gasolina, excedente em meados dos anos 1980, passa a ser um derivado dos 

mais demandados após a sensível diminuição da produção dos carros a álcool. 

Não se nota, no nosso relato, a compreensão dos engenheiros de que um fator 

limitante notório seja a falta de investimentos em pesquisa. Um engenheiro chega a 

a £ h m  que há muitos projetos sem financiamento no CENPES, entretanto, no meio de 

"milhares de [outros] projetos em andamento"". A fala oficial da empresa sobre 

tecnociência é: 

"Como uma das principais áreas da Petrobras, a tecnologia exerce uma função 

de extrema importância na companhia. O fato de ser pioneira e líder mundial, 

explica o tamanho do investimento nos projetos dessa áreaM1'. 

Em outro estudo, acerca da construção do "combustível limpo", a CETESB se 

apresenta como a pontualização de uma rede, cujos vínculos colocam a companhia 

como uma referência internacional, no que diz respeito a tecnologia arnbiental, 

"atestando a qualidade do trabalho desenvolvido pela agência ambienta1 paulista no 

segmento de laboratórios especializados em meio ambiente"13. De fato, os principais 

atores que buscarão dar sustentação à tese de que o álcool é combustível 

"ambientalmente correto" - e ainda os que se voltam a traduções alternativas, como 

trannsportes coletivos - fazem referência, explícita ou não, a estudos da CETESB. Esta 

companhia se a h o u  como um importante porta-voz do meio ambiente, e nisto seus 

laboratórios, estações coletoras de dados, relatórios anuais, etc. exerceram/exercem um 

papel especial, como nos indica o capítulo 3. 

10 Esses números ainda exigem importação de 50.000 barris diários de óleo diesel (dados de novembro de 
2000). Ver Capítulo 5, A Busca do Incremento da Pr-oduçiio de Óleo Diesel - Gna Rede Reinventcmdo o 
Combustível. 
l1 Ver capítulo 5. 

http:llm2.petr0bras.com.brlportalltecnoIogia.h A partir de 1992, 1% do faturamento bruto da 
Companhia passou a ser destinado ao CENPES, "o que colocou a Petrobras no rol das companhias que 
mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo". Ver adiante como o conceito de 
enquadranento pode contribuir com o entendimento desses processos decisórios. 
13 http:/lm.cetesb.sp.~ov.br/NoticiaslO1l1aboratorio~.htm. Lê-se nesse sítio: "O reconhecimento é 
baseado no Acordo de Reconhecimento Mútuo das Redes Brasileiras de Laboratórios de Calibração e 



Por outro lado, em dois outros estudos, observamos um padrão bastante diverso 

no que diz respeito à força dos laboratórios, e a seus efeitos: os relatos sobre o motor a 

álcool e sobre a substituição do diesel. O padrão que vemos a partir desses relatos é: 

No caso do CTA, notamos a convicção dos engenheiros de que a equipe do 

Laboratório de Motores deveria insistir no motor a álcool, após a obtenção dos 

primeiros resultados, visando explorar as melhores características do etanol: eram 

preconizadas novas alterações no motor a álcool, como conformação da câmara de 

combustão, uso de injeção eletrônica, etc. Conforme nosso relato, os esforços do 

laboratório, nesse momento, voltaram-se ao Projeto MCOE (Motor do ciclo Otto para 

ônibus e pequenos caminhões). Após esse projeto, foram feitas experiências naquele 

laboratório com um motor a álcool para aviação. Nos dois casos, os relatos colhidos 

apontam para resistência insuficiente das ligações dos laboratórios com o álcool 

combustível, a partir de certo ponto, no que diz respeito ao suporte financeiro necessário 

para a continuidade dos projetos. Nas palavras de Ewald, "foi só mostrar que 

funcionava.. ,"I4. 

No caso da substituição do diesel encontraremos as mesmas queixas, no Instituto 

Nacional de Tecnologia. Trabalhos iniciais do laboratório trataram da mistura 

diesel+álcool (até 7% do segundo), observando a miscibilidade e estabilidade dessa 

mistura. Para os engenheiros, a mistura dava-se sem problemas até 3%. Entretanto, para 

teores maiores, caberia estudar a possibilidade de adição de agentes estabilizantes, os 

co-solventes. Além da questão da estabilidade, tratava-se de encontrar alianças, em 

certos aditivos, que compensassem a perda de cetanagem do diesel com o crescimento 

da adição de álcool. Outro problema ainda a ser enfrentado seria relativo à elevação dos 

resíduos de carbono no interior dos cilindros, com o uso da mistura. Entretanto, essas 

pesquisas foram paralisadas no início da década de 1980, sendo retomadas já no &a1 

dos anos 1990'~. Novamente os laboratórios não mantêm sua conexão com o álcool, 

com queixas dos engenheiros no que diz respeito a financiamento. 

Ensaios, assinado entre a European Cooperation for Accreditation - EA e o INMETRO - Instituto 
Nacional de Metrologia, Nomatização e Qualidade Industrial" 
14 Ver 4.6, Vínculos que se erdtaquecem no CTA. 
l5 Ver 6.3, Adição de Álcool ao dleo Diesel. 



Com relação ao sistema híirido de geragão de energia elétrica estudado, a 

mesma queixa foi registrada: costuma ser relativamente fácil conseguir financiamento 

para implantar um projeto de eletrificação em determinada comunidade; porém, estando 

em fúncionamento o sistema, quando os engenheiros teriam interesse em monitorar o 

sistema, estudar os parâmetros observados, definirlverificar modelos, torna-se dificil 

continuar. Na primeira fase, caracterizada pelos entrevistados como "de engenharia" 

(aplicações de conhecimento e técnicas relativamente bem estabelecidos) o laboratório 

entra com forte vinculação na construção de um artefato; já na segunda, de onde os 

engenheiros esperariam retirar novos conhecimentos, construir novos fatoslartefatos, 

faltam elementoslligações importantes. 

Como podemos buscar uma compreensão para esses diferentes padrões? O que 

faz em uns casos o laboratório permanecer-se ligado mais solidamente as traduções 

sustentadas pelos engenheiros e em outros não? 

Consideremos antes que se certos elementoslligações ficam ausentes em uma 

rede, ela de fato se enfraquece ou se inviabiliza. Entretanto, é também possível dizermos 

que outros elementoslligações poderiam, por assim dizer, compensar aquela ausência16. 

Isso se mostra no estudo sobre os sistemas híbridos, quando os engenheiros passam a 

construir outras f o m s  de monitorar o sistema implantado: em vez de preverem a 

presença de um pesquisador no local, incluem já no projeto original um conjunto de 

sensores que possam enviar dados para um computador no laboratório do Departamento 

de Engenharia Elétrica, na universidade. Ou seja, transforma-se o conceito de 

monitoramento e a rede subjacente necessária se configura mais facilmente (ou assim o 

promete). Isto nos aponta possíveis questões para continuações deste estudo: qual o grau 

de flexibilidade das traduções postuladas em certa construção, ou quais as ramificações 

da rede adjacente que podem entrar em cena quando certas ligações se enfi-aquecem ou 

se desfazem. 

Uma resposta foi enunciada mais de uma vez pelos engenheiros para explicar a 

precária ligação dos laboratórios com as construções em que estavam engajados: é 

l6 Emprestemos novamente uma metáfora que LATOUR (1987) emprega, de que a força de uma corrente 
é a de seu elo mais fraco: se, em uma rede, ligações importantes se rompem irreparavelmente, outras 
precisariam ser constituídas, de modo a atenuar ou anular a perda das primeiras. 



muito mais dscil produzir tecnociência quando os resultados não prometem ser 

imediatos. Essa resposta surgiu especialmente nos projetos interrompidos, não obstante 

o descontentamento dos engenheiros: substituição do diesel (tanto no caso da mistura 

diesel t- álcool, quanto no caso dos sistemas hí%ridos); motor do carro a álcool, motor 

para serviço pesado a álcool (MCOE), avião a álcool (cTA)'~. 

Uma outra resposta que guarda, na diferenqa, certa similaridade com a anterior 

foi oferecida pelo Engenheiro Cláudio Herrmm, da Petrobras. O que atribui 

prioridades dentre os muitos projetos existentes no CENPES (por exemplo, montar uma 

unidade) "é uma questão de retomo, de negócio". 

Desde o início do PNA, como apontamos na Introduqão, já havia quem 

entendesse como muito tímidos certos investimentos em tecnociência ligados à questão 

energética. Um jornalista, em 1975, refere-se ao investimento destinado a um projeto 

envolvendo substituição do diesel: ". . . Cr$ 134.300 (aproximadamente US$ l5.8OO), 

sendo uma pesquisa que pode economizar ao país miíhões de dólares".lg 

Entendemos as referências acima como indicações, convites ao aprohndamento 

de estudos desses processos de tomada de decisão quando se trata de investimento em 

tecnociência, norteados pela pergunta: investimentos nacionais em tecnociência são em 

geral encarados como transações de mercado, como negócios?lg Cumprirá então 

levarem-se em conta determinados recursos analíticos apresentados por Michel Caílon, 

baseados na idéia central de enquadramento ~ a r n i n ~ ) ~ ' .  

17 O engenheiro Ewald (CTA) expressara essa opinião de que o financiamento para pesquisas sem retorno 
previsível não era atendido pela FINEP. Outro entrevistado, ex-funcionário dessa agência de 
financiamento, não só confirma essa opinião como a justifica: " ... o aperfeiçoamento do MCOE já não era 
serviço para o CTA e sim para o mercado, para as montadoras". José Antônio Silvério, Chefe da Divisão 
de Recursos Tecnológicos do MCT, entrevista realizada em Brasília, em dezembro de 1999. Já Álvaro 
Earreto @NT) relaciona o encerramento das primeiras pesquisas acerca da substituição do diesel com a 
diminuição dos preços do petróleo (Ver capítulo 6). 
l8 Ver Folha de São Paulo, l9/lO/l975: ccÁlccol: indecisão custa 1,5 milhão/dia7'. 
l9 Em que medida poderia estar presente aqui a herança de um suposto "espírito da dominação 
portuguesa" que, segundo HOLANDA (1995: 95), "...cedeu todas as vezes em que as conveniências 
imediatas aconselharam a ceder, que cuidou menos em construir, planejar ou plantar alicerces, do que em 
feitorizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da mão"? Hobsbawn (2000:140), por sua vez, trata de 
outras possíveis influências, vendo nos dias de hoje uma "época gloriosa das finanças especulativas 
internacionais", onde "a única lógica de investimento válida é a participação em empreendimentos que 
dão resultados imediatosy'. 

CALLON (1998). Entendemos que tais recursos analíticos já possibilitam um entendimento inicial 
desses processos de decisão; porém um estudo mais detalhado ainda seria necessário para uma 
conpreensão mais consistente. 



Todo processo de decisão é dependente da configuração de agenteslagências 

calculativas, que decidirão sobre o que levar e o que não levar em conta, segundo um 

processo de enquadramento: traçado de limites que abrangem os atores, 

relacionamentos e eventos que serão incluídos no processo de decisão. O trabalho de 

enquadramento permite a constituição de uma clara lista de entidades, estados do 

mundo, possíveis ações e efeitos esperados dessas ações. É esse trabalho que permite o 

cálculo/tomada de decisãoz1. 

Um ponto central desse aporte conceitual é que cálculo e decisões dizem respeito 

a relacionamentos e interferências. Os agentes da decisão estarão sempre situados em 

uma rede de relacionamentos, em um permanente fluxo de intermediações que 

conectam uns com os outros e, a partir desse processo, participam da própria 

(re)constituição desses agentes (no enquadramento, um certo ator/relacionamento não é 

tão somente incluído/excluído; ele é redefhido segundo esse processo). Assim, a 

capacidade de decisão não é algo supostamente intrínseco aos tomadores de decisão em 

última instância, mas dependente de um processo coletivo de enquadramento, que 

demarcará, a partir de urna rede de múltiplos vínculos, tudo aquilo que será levado em 

conta e aquilo que será ignorado. 

O conceito de externalidade refere-se a "todas as conexões, relações e efeitos 

que os agentes não levam em conta em seus cálculos em uma transação de mercado"22. 

Por exemplo, os engenheiros do CTA apresentam a seguinte tradução: para o <melhor 

rendimento do motor a álcool> devem-se realizar <estudos sobre o formato das câmaras 

de combustão do motor>. Caso esta tradução se fortaleça suficientemente, a partir de 

múltiplos vínculos, ela será internalizada; fará parte do enquadrainento que levará as 

decisões sobre orçamento para o Centro. Caso contrário, será uma externalidade. 

O enquadramento será sempre um processo duplo de inclusão e exclusão, de 

conexões e desconexões , e que, como efeito de um esforço coletivo, nunca estará 

esgotado. Em outras palavras, externalidades podem ser internalizadas e vice-versa. 

21 Mais especificamente, para agentes/agências calculativas serem capazes de tomar decisões, precisam 
dispor de informações que os possibilite: a) estabelecer uma lista dos possíveis estados do mundo; b) 
estabelecer um ranking desses estados, de acordo com sua preferências; e c) identificar e descrever as 
ações que possam produzir cada um dos possíveis estados do mundo. 
22 Ver CALLON (1998: 16). 



Temos um exemplo de reconfiguração do enquadramento, quando, segundo o 

engenheiro Ewald, as negociações visando a obtenção de kanciamento, antes feitas 

pelos próprios chefes das unidades, passam a esfera de um órgão no CTA que então faz 

os contatos com os órgãos hnciadores. Para o engenheiro, "as negociações ficaram 

mais distantesvz3. Certos atores/vínculos são incluídos e outros excluídos. O mesmo 

ocorre quando os engenheiros do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPA 

recodiguram o conceito de monitoramento dos sistemas híbridos, como já citado: o 

monitoramento, com novas alianças, é internaiizado. 

As externalidades se articulam com a impossibilidade mesma do enquadramento 

total: "qualquer enquadramento está necessariamente sujeito a t~ansbordamento"'~. 

Uma mediação importante no processo de enquadramento são os retornos 

esperados das ações. Esta noção é importante para melhor se formular a pergunta: os 

investimentos em tecnociência são encarados como transações de mercado em sentido 

estrito? Simplificadamente, o que caracterizará uma ação calculativa ou de mercado, 

estará em levar-se ou não em conta o retorno ou recompensa pela açãoz5. Aqui serão 

fundamentais os aspectos temporais adotados no processo de enquadramento . Se o 

retorno esperado de uma certa ação - dentro de um intervalo de tempo estabelecido - 

é levado em consideração, então a ação é calculativa, e não o será se o retorno não é 

considerado. Se certo agentelagência calculativa, um ministro, por exemploz6, levar em 

consideração o retorno esperado de um investimento no interior de um recorte temporal 

relativamente curto (a sua própria gestão, por exemplo), estaremos diante de uma típica 

transação de mercado. Caso contrário, se os retornos são entendidos como de longo 

prazo, ou não facilmente previsíveis/visua~áveis, mesmo em um amplo recorte 

temporal, esta ação pode ser caracterizada como "não interessadavz7. 

23 Ver capítulo 4, O CTA e a Construção do Álcool Combustível. 
" Idem: 18. Oveiflowing no original. Callon destaca que a noção de enquadramentoltransbordamento 
tem, entre outros, o mérito de mostrar que um grande trabalho precisa ser feito; que todo um investimento 
coletivo será necessário para tornar certas relações visíveis e outras não, e portanto, certas decisões 
plausíveis e outras não (pág. 17). 
25 Idem:15. 
26 Aqui fazemos uma simplificação, já que, como referimos anteriormente, o processo é coletivo e se dá 
em redes de reIações. O ministro assina os documentos. Entretanto, há toda uma rede conectada a ele. 
27 Assim, a noção de enquadramento é fundamental para que se possam explicar ações não calculativas ou 
ccdesinteressadas" (Cf CALLON, op. cit., p&g. 15). 



Levando em conta vários dos relatos contidos neste trabalho - ligados ao motor 

a álcool, Projeto MÇOE, adição de álcool ao diesel, sistemas híridos de geraqão de 

energia - poderíamos identificar certa aproximaqão das atitudes dos "tomadores de 

decisões" com as ações calculativas típicas de mercado, segundo a caracterização de 

Callon: investimentos cujo retorno não seja visualizável em enquadramentos temporais 

relativamente curtos são transformados em externalidades. Uma questão é: cabe a 

instituições que se apresentam como promotoras do desenvolvimento da tecnociência do 

país decidirem dessa forma seus investimentos? A resposta a essa pergunta sempre será 

uma tradução, que expressará certa concepção sobre o papel dessas instituições. Assim, 

o engenheiro Ewald apresenta a sua: <desenvolver a tecnologia do motor a álcool> = 

<investir nas câmaras de combustão>. Quer portanto internalizar essas câmaras no 

processo decisório. Já o engenheiro José silvérioZ8 propõe: <desenvolver a tecnologia 

do motor a álcool> = <fornecer conhecimento "básico" à iniciativa privada> a quem 

caberá desenvolvê-lo/impleinentá-10''. 

Vejamos ainda como poderíamos entender segundo estes pressupostos o relativo 

sucesso no caso dos laboratórios da CETESB, o fortalecimento dos vínculos que lhes 

dão sustentação. Nos anos 1970, a questão da poluição do ar das metrópoles era uma 

externalidade na discussão do motor a álcool, mas seria internalizada no decorrer dos 

anos 1980, trazendo importantes vínculos para o interior do processo decisório, do 

enquadramento segundo o qual eram tomadas decisões relativas ao orçamento da 

Companhia. Várias interferências se fazem presentes nesse enquadrarnento, incluindo a 

construção da noção do "combustível ecológico", e muitos outros vínculos com grupos 

que se interessam pela chamada questão arnbiental. 

Talvez o fortalecimento da Companhia esteja ligado à forma como seus 

laboratórios dão suporte à inserção do pensamento e da prática "ainbientais" típicas do 

pensamento modernista, nas estruturas governamentais e no cotidiano da vida 

contemporânea. Conforme analisa LATOUR(1998), essas práticas de caráter dito 

ambienta1 são tais que "pode-se deixar de jogar lixo nos bosques ou cuspir no chão, mas 

28 Ambos citados já neste capítulo. 
29 Retomemos HOBSBAWN (2000:141) e sua análise da ''época gloriosa das finanças especulativas": 
"Existem atividades que, a meu ver, não podem de nenhuma forma ser organizadas dessa maneira, com 
base na regra da remuneração máxima e imediata, isto é, nas regras do mercado competitivo. A ciência é 



isso não coloca os hábitos de boas maneiras e civilidade em um amplo projeto político". 

Ao contrário, como destaca o autor, essas práticas são assimiladas por partidos políticos, 

governos e cidadãos como "novas camadas de comportamento e regulações colocadas 

sobre as preocupações do dia a dia", ou moldadas segundo tradições bem estabelecidas, 

onde tipicamente se separam claramente natureza de humanidade, ao invés de vê-los 

como "uma e a mesma coisa".30 

Outro ponto que nos interessa destacar aqui como elemento analítico é a 

discussão feita por LAW (1996) acerca da ftonteira implícita que separa o que está 

presente e o que está ausente em um relato. Muitas vezes essa ftonteira precisa ser 

problematizada, pois o que parece estar ausente, precisamente o que parece que não 

deveria constar nos relatos, pode ajudar a dar sentido a que os protagonistas que nos 

parecem (mais) importantes estejam de fato presentes. Muitos dos ausentes nos relatos 

sobre o PNA estão muito presentes, por exemplo, nas supostamente frias equações dos 

economistas que consideravam, quando da criação do PNA, a quantidade de gasolina 

"necessária" para "mover o País", o preço do petróleo, déficit da balança comercial, 

preço de produção do álcool, subsídios "necessários", etc. 

Nesse ponto de ausências/presenças, vejamos, inicialmente, alguns dos possíveis 

estudos que ficaram de fora para que os cinco escolhidos estivessem presentes: 

microdestilarias de álcool; o álcool de mandioca; vinhoto: de veneno a fertilizante; a 

álcoolquímica (o álcool como matéria-prima para a indústria química); o sistema de 

distribuição do álcool; motor a álcool pré-vaporizado; contabilidades na construção do 

álcool combustível etc. 

Entretanto, o ponto que desejamos destacar é: na construção do PNA, certas 

outras construções com grau considerável de estabilização - embora fora do escopo 

direto deste trabalho - desempenham papel crucial: fortalecem e são fortalecidas pela 

construção do PNA. Uma delas é o da modalidade transporte individual, efeito de uma 

complexa rede: usuários, indústria automobilística; peças publicitárias; o automóvel 

um caso. [...I Nos Estados Unidos, os cientistas estão entre os poucos cujas atividades ainda não são 
exclusivamente motivadas pela expectativa do lucro máximo". 
30 Sobre a temática, Latour sustenta a necessidade de se realizar essa fusão, de se ver e tratar natureza e 
sociedade como um único sistema, sob pena de um desastre moral, econômico e ecológico. 



com as vantagens/probleinas que proporciona; o sistema de transporte coletivo com suas 

~anta~end~recariedades~~, os combustíveis, discussões ainbientais, etc. 

Então, a partir da ocorrência das chamadas crises do petróleo, ou da constatação 

de que a oferta do combustível que marcou o século XX possui seus limites, duas 

traduções centrais seriam possíveis e de fato foram enunciadas: 1) A <garantia de 

transporte a população> será obtida com <maior produção de petróleo e/ou 

desenvolvimento de fontes alternativas>; 2) A <garantia de transporte à população> será 

obtida com <adoção de medidas de conservação/racionalização>32 

Entre os desdobramentos da segunda tradução, estaria a valorização/diversifica- 

ção do transporte coletivo de passageiros33. Para além da complexidade desta questão34, 

cumpre notar o vigor próprio de cada uma das redes que se agregam em torno das duas 

traduções, produzindo os dois sistemas de transporte. De um lado, uma rede produz 

álcool (como suplemento para a gasolina) para o transporte individual, que alcança uma 

certa parcela da população35. De outro, outra rede, com fortes interferências com a 

primeira, que produz o sistema de transporte coletivo. 

Estaríamos diante de duas redes que interagem não como competição mas como 

complementaridade uma da outra? Vejamos: sob certos aspectos, para os supostos 35% 

que se deslocam de automóvel é fundamental que os outros 65% estejam ausentes. Caso 

contrário, com três vezes mais automóveis circulando, como resolver os problemas de 

engarrafamento e da necessidade de mais vagas de estacionamento? A ausência se faz 

presença e participa da codguração da rede do transporte individual. Olhando-se pelo 

31 Decerto quando falamos de transporte coletivo, tratamos de algo bastante heterogêneo. Um sistema (ou 
vários sistemas) que varia(m) muito, que comporta(m) vantagens e desvantagens de várias ordens. 
Entretanto entendemos não precisar de nenhum esforço para convencer alguém de que, em média, nas 
cidades brasileiras, a comparação do transporte coletivo com o individual favorece a adoção do segundo, 
não só como opção de lazer, mas também como solução para o deslocamento cotidiano. Seria impróprio 
afirmar que em geral a impossibilidade material (íinanceira) faz alguém adotar o primeiro? 
32 Ver 3.8, Considei~açõesj?nais -álcool: combustível "'limpo"? 
33 Entre outras medidas, como (re)valorização, para transporte de carga, das alternativas ferroviária, 
hidroviária, etc. Cf HOMEM DE MEL0 & FONSECA, 1981; BUENO, 1984, FRANCISCONZ, 1979. 
34 Visando ilustrar tal complexidade, registro aqui uma experíêncía pessoal: para o meu deslocamento 
casaltrabalho, além das alternativas "iradicionais" automóvel versus ônibus, disponho de uma alternativa 
intermediária: um microônibus refrigerado, mais rápido e mais codortável (uma entre várias outras linhas 
implantadas na cidade de Belh). Como recentemente a íkequência de circulação destes veículos reduziu- 
se sobremodo, indaguei do motorista a razão. Resposta: "o microônibus não compensa íinanceiramente 
para a empresa". Observo ainda: a passagem custa entre 70% e 100% a mais que a do ônibus comum. 



outro lado, a rede que possibilita o transporte individual para os 35%, participa da 

configuração da rede que produz como efeito o transporte coletivo: a ausência de 

setores das chamadas classes média e médidalta do transporte coletivo de massa 

vincula-o a setores populacionais que não possuem tradicionalmente nem uma prática 

nem meios consistentes de exigir melhorias no servigo. 

Diante dessas redes tão entrelaçadas, poderíamos nos indagar se o PNA 

contribuiu para aumentar a flexibi~idade~~ no campo energia/transportes. O álcool, pelas 

traduções que alcançaram maior êxito, fortaleceu, entre outras, a rede do transporte 

individual: possibilitou a indústria automobilística continuar a produzir sem riscos 

importantes de falta de combustível, face a situação do mercado de petróleo. As 

tentativas de vinculação do "combustível da biomassa" com o transporte coletivo 

(Projeto MCOE, por exemplo) não foram muito longe. Assim, aumentaram as 

possibilidades de transporte, ou diante das duas redes que aqui colocamos em cena, 

temos quase uma imposição do uso do automóvel, para quem dispõe de recursos para 

tal, e para os demais, o do sistema de transporte coletivo? Qual o grau de flexibilidade 

nessas alternativas? 

Não obstante a consolidação dessas redes, e por consequência, a existência de 

grupos de pessoas que nelas se inscrevem de formas diferenciadas, é importante 

salientar que o vínculo álcool/transporte individual decorre tão somente da forma como 

evoluíram essas redes e outras interligadas, para cujo entendimento esperamos ter 

contribuído. Traduções alternativas poderiam e podem ensejar outras formas de 

vinculação: com o transporte coletivo, com pequenas comunidades, com 

inicrodestilarias, etc. 

Outras importantes construções que desejamos aqui destacar: notamos ao longo 

dos estudos uma frequente referência, e portanto um esforço de construção de uma 

Nação Brasileira, que nima (e não deve medir esforços para tal) para o desenvolvimento 

35 FRANCISCONI (1979), fala que 35% dos deslocamentos são feitos por automóveis nas grandes 
cidades. 
36 CALLON (1994), discutindo sobre ser a ciencia um bem público, aponta como elemento essencial que 
os efeitos dessa atividade proporcionarem aumento da flexibilidade nas escolhas em certo campo da vida 
social. 



econômico. Buscaremos aqui o concurso de dois autores que se dedicam às duas 

construções. 

Marilena Chaui estuda o "mito fundador" do Brasil. Segundo a autora todos nós 

incorporamos em certa medida esse mito que nos descreve como "um povo novo, 

formado pela mistura de três raças valorosas: os corajosos índios, os estóicos negros e 

os bravos e sentimentais  lusitano^."^^ Outros elementos: 

"... Quem não sabe que a mestiçagem é responsável por nossa ginga, 

inconfundível marca dos campeões mundiais de futebol? Há quem não saiba 

que, por sermos mestiços, desconhecemos preconceitos de raça, cor, credo e 

classe? [...I Aprendemos também que nossa história foi escrita sem 

derramamento de sangue (...); que a grandeza do território foi um feito da 

bravura heróica dos Bandeirantes (...); e que, forçados pelos inimigos a entrar 

em guerras, jamais passamos por derrotas militares. [...I Em suma, somos um 

povo bom, pacifico e ordeiro ..." 

Para Chaui, a consolidação do "mito" Nação Brasileira, que se dá 

cotidianamente nos meios de comunicação, na escola, etc., - múltiplos 

agentes/vínculos de uma grande rede, segundo nosso olhar - estrutura a sociedade 

"sob o signo da nação una e indivisa, sobreposta como um manto protetor que recobre 

as divisões reais que a con~tituem"~~. Uma representação homogênea que os indivíduos 

(em graus diferenciados) farão do país e de seu povo, e que, ao mesmo tempo que 

dissimulam as diferenças, tornam-nas, em certa medida, naturalizadas, já que a 

construção histórica das assimetrias cede lugar ao mito da fundação do grande país 

verde-amarelo, rico, alegre e vitorioso. 

Celso ~ u r t a d o ~ ~ ,  por seu turno, analisa a construção de outro "inito", o do 

desenvolvimento econômico. Mito que orienta e dá sentido, em um plano intuitivo, -já 

que enraizado em um sistema de valores raramente explicitados, - o trabalho analítico, 

além de muitas outras atividades: 

37 CHAUI (2000: 6). 
38 Idem: 90 
39 FURTADO (1996) 



"A literatura sobre desenvolvimento econômico do ú l t im~ quarto de século nos 

dá um exemplo meridiano desse papel diretor dos mitos nas ciências sociais: 

pelo menos 90% do que aí encontramos se funda na idéia, que se dá por 

evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo 

praticado pelos países que lideraram a revolução industrial, pode ser 

universa~izado."~~ 

Furtado procura entender como se articula, de um lado, o "sonho de progresso 

linear em que se embalavam os teóricos do crescimento", e de outro, o "pesadelo" 

manisfesto nas grandes metrópoles modernas, "com seu ar irrespirável, crescente 

criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anti-cultura". O 

autor cita um estudo realizado, já em 1972, por um grupo interdisciplinar do M.I.T. (The 

Limits to Growth), para o chamado Clube de ~oma!', procurando tratar da seguinte 

questão: que aconteceria se o desenvolvimento econômico, tomando como referência as 

formas de vida dos povos de maior riqueza material, se concretizasse? Se as formas de 

vida desse povos chegassem efetivamente a universalizar-se? 

"A resposta [dada pelo estudo] a essa pergunta é clara, sem ambigüidades: se 

tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do 

meio ambiente seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle 

da poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria 

necessariamente em 

Perguntamo-nos quanto desse pressuposto - assim como da idéia de Nação 

Brasileira não estará presente, de forma nem sempre explicitada, nas inúmeras 

traduções citadas neste trabalho. Exemplificando, repetimos abaixo a fala (já citada - 

capítulo 1) do Ministro das Minas e Energia, no final do governo Médice: 

" [..I O aumento da produção de cana no Brasil é um imperativo de interesse 

nacional para manter o fluxo de exportações, e também contribuir, pela 

produção de álcool, no suprimento de combustível no mercado interno. (...) A 

oferta de álcool direto impõe-se como uma das providências para atenuar a 

escassez de gasolina gerada pela crise internacional do petróleoJJ43. 

40 Idem:& 
O Estudo, citado por FURTADO, é: MEADOWS, D. H, MEADOWS, Dennis L., RANDERS, Jordm, 

BEHRENS, Williarn W, %e Limits to Growth, Nova York, 1972. 
42 FURTADO, 1996: 1 1. 
43 Jornal do Brasil, 11/12/1973: ''F'ratini vê maior uso de álcool na gasolinay'. 



A tradução muito bem explicitada é: para se <manter o fluxo de exportações> e 

se garantir o <suprimento de combustíveis no mercado interno> deveremos <plantar 

canalproduzir álcool>. 

O constr~itor de um fatolartefato tem u m  tarefa que envolve vencer a resistência 

de incontáveis agentes a se juntar a seu projeto; a se ligar à rede que terá como efeito 

aquele fatolartefato. Assim, as traduções, como importante elemento para se vencerem 

aquelas resistências, tipicamente, firmam-se "em torno de argumentos menos 

controvertíveis, de caixas-pretas mais simples, de assuntos menos discutíveis""". 

Algúem poderia duvidar da necessidade de se plantar canalproduzir álcool. Entretanto, 

quem resistirá ao objetivo de garantir o suprimento de combustíveis? ou de manter o 

fluxo de exportações? Entretanto, cabe enfatizar que estes argumentos, po ssivehnente 

menos controvertíveis, também são efeitos de laboriosas construções. Construções que 

vêm de mais longa data, que já adquiriram inaior solidez, já que ligadas a maior número 

de aliados. 

Portanto, traduções se colocam sempre em uma cadeia, onde se busca mobilizar 

de variadas o maior número possível de agentes, partindo de motivações nem 

sempre claramente explicitadas. Ou antes, as vezes, de explicitação absolutamente 

desnecessária como ocorre com os fatoslartefatos já bem estabili~ados~~. Certos 

prolongamentos já ficam claramente enunciados: <produzir álcool> = <plantar cana> 

(por que não mandioca?). Quando o ministro fala ainda de "álcool direto" já reforça 

outra tradução onde <produzir álcool> = cpriorizar as destilarias anexas as usinas> (e 

não as "autônoinas"). Entretanto, pode-se pensar também para traz e dizer que a 

tradução proposta pelo então ministro encaixa-se na continuação de: para promovermos 

o <desenvolvimento do país> deveremos <manter o fluxo de exportações> e <garantir o 

suprimento de combustíveis>. Assim, o propositor da tradução lança mão - sem 

necessitar citá-las - de construções (muito) mais sólidas, como aquelas de que tratam 

Marilena Chaui e Celso Furtado, o conceito da "nação una e indivisa" e o do 

44 LATOUR (1997: 179). 
45 NO extremo, vale o provérbio popular, "muito ajuda quem não atrapalha": não fazer nada, não colocar- 
se contra, já é um tipo sutil de apoio. 
46 Aqui há certo paralelismo com a análise de Furtado, e o que ele caracteriza corno "mito que orienta e dá 
sentido, em um plano intuitivo, -já que enraizado em um sistema de valores raramente explicitados". 
(fala já citada) 



desenvolvimento econômico, "para o qual estão sendo mobilizados todos os povos da 

terra". 

Nada mais recheado desse tipo de tradução do que a fala oficial quando da 

inauguração do Proálcool. Objetivos como <economia de divisas>, <integração 

nacional>, <redução das disparidades regionais>, <geração de empregos>, <redução das 

disparidades individuais de renda>, <modernização da indústria nacional>, <expansão 

da produção de bens de capital>, etc., foram, de diferentes formas, tomados 

equivalentes a <produzir álcool co inbus t íve~~~  (ou pelo menos assim buscavam seus 

propositores). 

Cabe enfatizar que o construtor de um fatohrtefato, ao se apoiar em outros 

supostamente menos problemáticos, ao mesmo tempo que os mobiliza a seu favor, os 

fortalece. "Os dois interesses movem-se na mesma direçãom4'. Assim, cada vez mais, 

quem (sem dispor de formidáveis recursos) ousará duvidar de que o governo teria 

missão "imperiosa" de garantir o abastecimento de combustíveis e manter o fluxo de 

exportações? 

A literatura sobre o PNA é fartíssima de exemplos que lidam de alguma forma 

com a idéia do "gigante" vocacionado para a biomassa e para o "desenvolvimento", em 

face de seus generosos recursos naturais: 

" ... diversos países como o Brasil, que apresentam abundância de terras, 

recursos hídricos e condições climáticas altamente favoráveis para o cultivo de 

biomassa, poderiam se transformar em celeiros de energia renovável, e 

participar do mercado internacional de cornbustívei~."~~ 

"O Brasil, como o mais significativo importador de petróleo do terceiro mundo, 

teve que passar por importantes adaptações para sustentar o crescimento de 

sua economia sob a nova realidade." 

47 Cf. Decreto 76.593 (Diário Oficial da União, 1411 111975). 
48 LATOUR (1997: 179). 
49 AXAAISOPRAL (1992: 9). 
50 DANBILLER (199154). 



"O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, em uma área total de 5 

milhões de hectares, e geração de empregos diretos na área rural em torno de 

1 milhão." 51 

" E na região dos trópicos - e o Brasil é o maior país tropical do planeta - que 

ocorrerá ineludivelmente a substituição do petróleo moribundo pela energia 

extraída das plantas verdes: cana mandioca, dendê, floresta. [...I A única 

maneira de fazer reforma agrária é por meio da produção de 

Outro conceito que nos parece útil para entender a forma como se apresentam e 

como atuam as traduções acima citadas é o de trajetória. 

" ... a agregação das decisões tomadas pelos atores no tempo t-I contribui 

pesadamente para a determinação do campo de escolhas no tempo t. 

Colocado sucintamente, tanto a oportunidade de participação no processo de 

decisão quanto a natureza intrínseca das opções disponíveis são dependentes 

de  trajetória^."^^ 

O modelo de transporte adotado atualmente, com determinado papel atribuído ao 

automóvel, conforme vimos descrevendo, evidentemente configurou-se a partir de um 

sem-número de decisões. Longe de ser questão somente "técnica" é efeito de muitas 

escolhas de caráter (também) fortemente político. Ou, de outro modo, como observa 

LAW (1996), passa a ser questão técnica após um longo processo em rede, onde estará 

tão estabilidado que parecerá pertencer à "ordem das coisas"54. Assim, esse conjunto de 

decisões já tomadas que deram uma conformação ao automóvel e seu papel, decerto 

"contribui pesadamente para a determinação do campo de escolhas" de muitas das 

decisões vinculadas ao PNA. 

A guisa de fecho diríamos que muitos trabalhos mais podem e devem ser feitos 

neste campo para conhecermos melhor as traduções ligadas ao álcool - muitas 

inexploradas - e as sutis maneiras como são enredados novos aliados visando à sua 

- 

51 MACEDO (1997: 4) 
52 VASCONCELOS, Gilberto Felisberto, "A mudança da matriz energética da sociedade brasileira e a 
perspectiva de Luiz Inácio Lula fazer o seu sucessor em 2006", h: Caros Amigos, ano VI, número 68, 
novembro de 2002. 
53 CALLON (1995: 308). 
54 Ver LAW (1996:3). "[ ...I They create and divide up what will henceforth be the order ofthings. Which 
is a profoundly political matter". 



efetivaqão. Este trabalho deixa muitas perguntas e muitos caminhos a serem trilhados, 

nesse sentido. 

O interesse pela questão energética está muito aceso, em uma sociedade cada 

vez mais ligada a variados equipamentos movidos pelas mais diversas formas/fontes de 

energia. A discussão "energia renovável" tende a se colocar com força, especialmente se 

se concretizarem previsões que falam do rareamento da disponibilidade de petróleo, e 

possível subida de preços. 

O tema petróleo certamente é um importante mediador dessa discussão. Segundo 

Nicolas Sarkis, o mundo, com "aumento incessante do consumo"55, vive momentos 

contraditórios sob influência do mercado petrolifero : em momentos de fortes altas, fala- 

se mesmo de "derrocada das economias ocidentais e do fim da 'civilização judaico- 

cristã' ". Em fases de depressão de preços56, surge "um sentimento de euforia em 

relação a abundância de reservas petrolíferas mundiais e à existência de um excedente 

durável de oferta". Entretanto muitos outros agentes farão parte dessa complexa rede, 

aspectos que procuramos seguir em nossos estudos. 

Fica-nos a sensação de que boa parte das promessas feitas nas primeiras 

traduções da "pré-história" do Proálcool pouco ou nada se concretizaram, especialmente 

aquelas ligadas ao que se chama costumeiramente de "desenvolvimento social". Sobre 

aquelas mais ligadas ao chamado "desenvolvimento econômico", temos um terreno 

fértil para controvérsias. Assim, a sociologia das traduções tem muito a contribuir nesse 

campo. 

55 ccPeíróleo, terceiro choque?, In: Le Monde Diplomatique - Edição Brasileira, Ano 1, Número 2. 
56 Sustenta o autor que, se considerada a Mação em dólar "apesar da retomada, os preços não tinham em 
1999, metade de seu nível de 1974" 



AIAA/SOPW, 1992, Etanol- Fonte de Energia para a Sociedade Auto-sustentúvel, 

Folheto. São Paulo: AIAA/SOPRAL, 35 p. 

~ C O O L  & AÇÚCAR, 1983, "1976 - Circuito de Integração Nacional: 5 Voltas ao 

Redor do Mundo!", In: ÁLCOOL & A Ç ~ A R ,  Motor a Álcool - Uma Saga 

Brasileira em 4 Tempos. Edição Especial, pp. 34-38. Nov/Dez. 

ALVEAL CONTRERAS, Edelmira de1 Carmen, 1994, Os Desbravadores - A 

Petrobrús e a Construção do Brasil Industrial. Rio de Janeiro: Editora Relume 

Dumará, 243 p. 

ANcIÃEs, Adolpho Wanderley da Fonseca (Coord.) et al., 1980, Avaliação 

Tecnológica do Álcool Etílico, CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, Coordenação de Avaliação de Tecnologias, Brasília, 

DF: CNPq, 514 p. 

ANFAVEA, 1979, A Participating Protocol Agreement for the Brazilian Alcohol 

Program @+o-Alcohol) . São Paulo. 

ANFAVEA, 1987, Parecer da ANFAVEA, no Grupo de Trabalho da CNE, de Estudo 

da Política dos Combustíveis Líquidos, a Respeito da Cogita@o de se Restringir 

a Fabricação de Camionetas de Carga a Diesel, em Favor de Veículos Similares 

a Gasolina, mimeo, São Paulo. 

AROUCA, Mauricio Cardoso. 1989, Le Plan Alcool Carburant au Bresil: Evaluation 

Retrospective et Perspective dJEvolution. Tese de Doutorado. UER/GHSS - 

Section Economiques - Université Paris VII. 

ATALLA, Jorge. Wolney, 1975, "Receitas para o desenvolvimento da Agroindústria 

Açucareira", In: 111 Seminário COPERSUCAR da Agroindústria A pcareira, Águas 

de LindóiaISP, 14 a 18 de abril pp. 27-35. 



BEZERRA, U. H. e PINHO, J. T., 1999, "Experiências com a Implantação de Sistemas 

Híbridos de Geração para a EletrXcação de Localidades Isoladas na Amazônia", 

In: XFll Conferência Latino-americana de Eletrz~cação Rural, Recife, nov. 

BLOOR, David, 1997, "Remember the Strong Program?", In: Science, Technology & 

Human Values, Vol. 22, No. 3, pp. 373-3 85 

BOHM, Gyorgy Miklós, 199 1, O Álcool Combustível e a Saúde da População, São 

Paulo: AIAA - Associação das Indústrias de Açúcar e de Álcool do Estado de São 

Paulo. 

BONFADINI, Públio R. G., ALVARENGA, Cláudia M. L., 1990, "Craqueamento 

Térmico Brando de Gasóleo - Uma Rota Alternativa para o Aumento da Produção 

de Óleo Diesel", In: Anais do Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 01-09 (TT- 

120), Rio de Janeiro, RJ, Out. 

BRANCO, Gabriel Murgel, 1984, A Participação dos Veículos Automotores na 

Poluição Atmosférica. São Paulo: CETESB. Mimeo. 

BRANCO, Gabriel Murgel, 1985, "O Álcool Combustível e a Poluição do Ar", In: 

Simpósio Internacional Copersucar, São Paulo. 

BRANCO, Gabriel Murgel, CASTELLI, M e d o  Silvio, 1 984, Pesquisa Preliminar 

pura a Medição da Emissão de Veículos a Álcool, Relatório Técnico, São Paulo: 

CETESB. 

BRANCO, Gabriel Murgel, FARAH, Elcio Luiz, SZWARC, AEed, PERESIN, Moacir, 

1988, A Evolução das Emissões Veiculares com a Implanta@o do PROCONFZ, 

Trabalho Apresentado no Encontro Técnico Tecnologia dos Motores e 

Componentes e o PROCONVE. São Paulo: CETESB, 08 de novembro. 

BRANCO, Gabriel Murgel, SZWARC, AEed, 1989, A Poluição do Ar por Veículos a 

Álcool: Visão Atualizada, Seminário sobre Efeitos de Aldeídos Atmosféricos na 



Saúde e no Meio-ambiente, São Paulo: CETESB, abril. 

BRANCO, Gabriel Murgel, SZWARC, m e d ,  CARVALHO, Homero, 1992, 

Qualidade da Gasolina e Necessidade Ambiental, Seminário de Emissões e 

Combustíveis, São Paulo: CETESB, 01 e 02 de setembro. 

BRANCO, Samuel Murgel, 1997, O Meio Ambiente em Debate, São Paulo: Moderna 

(Coleção Polêmica), 96 p. 

BRANDÃO, Adelino, 1985, Cana de Açúcar - Álcool e Açúcar na História e no 

Desenvolvimento Social do Brasil, BrasílidDF: Editora Horizonte, 1985,269 p. 

BUENO, Ricardo, 1984. Proúlcool: Rumo ao Desastre. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 

70 p. 

BUONFIGLIO, Antonio, 1 990, "Uma Proposta de Especificação para Diluentes para 

Aumentar a Produção de Óleo Diesel e Diminuir a de Óleo Combustível", In: 

Anais do 4 O  Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 1-1 l(TT-197), Rio de 

JaneiroIRJ, Out . 

CALLON, Michel, 1989, "L'agonie d'un laboratoire", In: Michel Callon (dir), La 

Science et sés Reseaux, Paris: La Découverte, pp. 173-214. 

CALLON, Michel, 1994, "1s Science a Public Good?", In: Science, Technology & 

Human Vulues, Vol. 19, N 4, pp. 395-424. 

CALLON, Michel, 1995, "Technological Conception and Adoption Network: Lessons 

for the CTA Practitioner", In: RIP, Arie, MISA, Thomas, SCHOT, 

Johan(editores), Managing Technology in Society - The aproach of Constructive 

Technology Assessment, Londres: Casse1 Publishers Limited, pp. 307-330. 

CALLON, Michel, 1999, "J. D. Berna1 Prize Citation", In: Science, Technology & 

Human Values, v. 24, n. 3, Sumrner. 



CALLON, Michel, 1998, 'cIntroduction: The embeddedness of econoinic inarkets en 

economics", In: CALLON, Michel, The Laws of the Markets, OxfordRTK: 

Blackwell Publishers, pp 1-57. 

CARVALHO, Torquato de, FEIJÓ, Eduardo, 1989, O Programa de Redução das 

Emissões, Andamento e Previsão de Dzjkuldades Futuras Devidas aos 

Combustíveis Disponíveis. CESTESBISP, mhneo. 

CASTILLERO, José Antonio Moreno, HERRMANN JR., Cláudio Carmo, 

SCHLOSSER, Cláudio Romero, et al., 1994, "Tecnologia de Craqueamento 

Catalítico na Petrobrás: Análise da Evolução e da Validade Econôrnico- 

Estratégica de seu Domhio", In: Anais do 5' Congresso Brasileiro de Petróleo, 

pp. 1 - 13 (TT-257), Rio de Janeiro, RJ, Out. 

CASTRO SANTOS, Maria Helena de, 1993, Política e Políticas de uma Energia 

Alternativa: O caso do Proálcool, Rio de Janeiro: Editora Notrya, 352 p. 

CASTRO SANTOS, Maria Helena de, 1985, Alcohol as Fuel in Brazil: An Alternative 

Energy Policy and Politics, Tese de Doutorado, Massachusetts Institute of 

Technolo gy. 

CERQUEIRA, Luciana de, 1999, "Poluição do Ar - Situação Preocupante, Porém 

Controlada", In: Saneamento Ambiental, N 55, Janeiro/fevereiro, pp 15-20. 

CETESB, 1999, Relatório de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 1998. São 

Paulo: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. (Disponível também 

na página da CETESB http://www.cetesb.sp.gov.br) 

CETESB, 2001, Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo 2000. São 

Paulo: Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. (Disponível na 

página da CETESB http://www.cetesb.sp.gov.br) 

CHAUI, Marilena, 2000, Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária, São Paulo, 

SP: Editora Fundação Perseu Abramo, 103 pág. 



CNE, 1987, Informação ao Plenário No. 02/20, Comissão Nacional de Energia / 

Secretaria Executiva. Brasília:CNE. 

COFAP, 1980a, "Fenôinenos da Coinbustão", In: Clínica Técnica. Marçolabril. 

COFAP, 1980b, "Kit de Motor para Conversão à Álcool do Motor Volkswagen 1600", 

In Clínica Técnica. Marçolabril. 

COFAP, 1 98Oc, "Motores a Álcool", In: Clínica Técnica. Maio/junho. 

COFAP, 1980d, "0 Kit de Motor para Conversão à Álcool do Motor Volkswagen 

1 3007', In: Clínica Técnica. Publicação especial. 

COSTA, Oziel Almeida, 1982, "Política de Preços e seus Derivados" (Palestra 

Especial), In: Anais do 2' Congresso Brasileiro de Petróleo, Rio de Janeiro/RJ, 3 

a 7 de outubro, pp. 276-294. 

COELHO, Armando Guedes, 1982, "A Adequação da Estrutura de Refino no Brasil" 

(Palestra Especial), In: Anais do 2' Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 252- 

267, Rio de Janeiro, RJ, Out. 

COSTA, Oziel Almeida, 1982, "Palestra Especial: Política de Preços e seus Derivados", 

In: Anais do 2O Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 276-294, Rio de Janeiro, RJ, 

Out. 

DENrNI, 1990, Evolução da Tecnologia no Setor de Açúcar e Álcool, mimeo. 

FERREIRA, Paulo R. L. Bourdette, SOUZA FILHO, Adalberto P. de, 1990, 

"Maximização de Óleo Diesel via Aditivaqão Polimérica", In: Anais do 4' 

Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 0 1-07 (TT- 1 E ) ,  Rio de Janeiro, RJ, Out. 

FERREIRA, 1999, Benedito de Jesus Pinheiro, Pequenas Histórias em Busca da 

TraduçZo/ Traição do Programa Nacional do Álcool, Exame de Qualiilcação, Rio 

de JaneiroIRJ, COPPERJFRJ. 



FONSECA, Márcio Generoso, GONÇALVES, Waldir, 1990, "Esperiência da Petrobrás 

na Adequação do seu Esquema de Refino à Estrutura do Mercado Consumidor", 

In: Anais do 4' Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 1-25 (TT-343), Rio de 

Janeiro, RJ, Out. 

FRANCISCONI, Jorge Guilherme, 1979, "A Prioridade dos Ônibus no Tráfego das 

Grandes Cidades", Rumos do Desenvolvimento, v. 3, n. 18 (JuliAgo), pp. 18-1 9. 

FRANCO, Otávio de Carvalho, 1989, "A Crise Atual e Perspectivas do Setor 

Alcooleiro e do Petróleo para os Anos 90", In: Prioridades e Perspectivas de 

Políticas Públicaspara a Década de 90. Brasília, IPEAIIPLAN. 

FURTADO, Celso, 1996, O Mito do Desenvolvimento Econômico, São PauloISP: Paz e 

Terra, 89 p. 

GOLD, Katy J., 1 995, "A Experiência Norte-Americana com Combustíveis 

Alternativos", In: Seminário Perspectivas do Álcool Combustível no Brasil, São 

Paulo: USP - Instituto de Eletrotécnica e Energia, 28 e 29 de junho, pp. 116-125. 

GOUVEIA, Carlos A. A. de, VALLE, Antonio A. F., MAGALHÃEs, Eduardo A., et 

al., 1986, "A Influência no Hidrotratamento na Qualidade do Diesel", In: Anais do 

3 Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 1 - 13 (TT-76), Rio de Janeiro, RJ, Out. 

GUIMARÃES, Carlos Gabriel, 1991, A Indústria Álcool-motoru no Primeiro Governo 

Vargus (1 930 - 1945). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. 

HAGSTRAND, William E., 1990, "Making a Better Diesel Fuel: Multifiuncional Diesel 

Fuel Additives", In: Anais do 4 O  Congresso Brasileiro de Petróleo, pp. 01 - 10 (TT- 

078), Rio de Janeiro, RJ, Out. 

HARBERS, Hans, 1995, "Book Reviews: We Have Never Been Modern, by Bruno 

Latour", In: Science, Technology & Human Values, Vol20, No. 2, pp. 270-275. 



HESPANHOL, Ivanildo, 1979, "Efeitos Ambientais do Programa Nacional do Álcool", 

In: 10' Congresso Brasileiro de Engenhmia Sanitária e Ambiental, Manaus, AM, 

21 a 26 de janeiro. 

HIRAI, Edegar Yoshio, CARVALHO, Homero, L=, Renato Ricardo Antonio, 

BRANCO, Gabriel Murgel. FARAH, Elcio Luiz, 1993, Determinação da 

Concentmção de Álcool nos Gases de Escapamento de Veículos Leves, São Paulo: 

CETESB. VI1 SIMEA. 01 a 03 de setembro. 

HOBSBAWN, Eric, 2000, O Novo Século - Entrevista a Antonio Polilo, São Paulo: 

Companhia das Letras, 196 p. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de, [1936]1995, Raízes do Brasil, São Paulo: Companhia 

das Letras, 220 p. 

HOMEM DE MELO, Fernando e FONSECA, Eduardo Giannettil98 1, Proálcool, 

Energia e Transportes, São Paulo: FIPE/Pioneira. 

HOMEM DE MELO, Fernando e PELIN, Eli Roberto, 1984, A s  Soluções Energéticas e 

a Economia Brasileira, São Paulo: Hucitec, 146 p. 

HWANG, Roland. J., 1995, "Políticas para a Redução dos Custos Sociais no Setor 

Transporte", In: Perspectivas do Álcool Combustível no Brasil, Seminário realizado 

em 28 e 29 de junho, São Paulo: USP - Instituto de Eletrotécnica e Energia. pp. 

126-130. 

LATOUR, Bruno, 1987, Science in Action - How to follow scientists and engineers 

through sociev, Massachusetts: Harvard University Press, 274 p. 

LATOUR, Bruno. 1992, "Post Scriptum - Un giro más después de1 giro social", In: 

Latour Bruno, Ciencia en Acción - Cómo seguir a 10s cientllficos e ingenieros a 

trmés de lu sociedad., Espaiía: Editorial Labor. pp. 245-261. 



LATOUR, Bruno, 1993, Citation for Bruno Latour, 1992 Berna1 Prize Recipient - 

Acceptance. In Science, Technology & Humans Values, v01 18, No 3, 1993, pp 

384-388. 

LATOUR, Bruno, 1994, Jamais FomosModernos, Rio de Janeiro: ~d i to ra  34, 149 p. 

LATOUR, Bruno, 1994b, Le Métier de chercheur - regard d'un anthropologue, 

Conferência-debate realizada no INRA, Paris, 22 de setembro. 

LATOUR, Bruno, 1997, Ciência em Ação, São Paulo: Editora UNESP, 438 p. 

LATOUR, Bruno, 1998, "To modernize or to Ecologize? Thats the question3'. In: 

CASTREE, N. & WILLEMS-BRAUN, B. (Editors). Remaking Reality: Nature at 

the Milenium, Londom and New York: Routledge. 

LATOUR, 1999, Bruno, Pandora's Hope - Essays on the Reality of Science Studies, 

Londreshglaterra: Harvard University Press, 324 p. 

LAW, John, 1992, "Notes on the Theory of the Actor-Network: Ordering, Strategy, and 

Heterogeneity", In: Systems Practice. Vol5, No. 4, pp. 379-393. 

LAW, John, 1995, Traduction/Trahison: Notes on ANT, inirneo, Keele, UK, Keele 

University. 

LAW, John, 1996, AIRCRAFT STORIES: Technoscience and the Death of the Object, 

mimeo, Keele, UK, Keele University. 257 p. 

LAW, John & CALLON, Michel, 1992, "The Life and Death of an Aircraft: A Network 

Analysis of Technical Change", In: Bijker, W. & LAW, John (eds.), Shaping 

Technology/Building Society, Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 21-52. 

LEITE, Luiz Fernando, TOREM, Marcelo André, MACHADO, Silvio J. Vieira, 1994, 

"Catalizadores: Insumo Estratégico para os Desafios da Indústria de Refíno", In: 



Anais do 5 O  Congresso Brasileiro de Pehdeo, pp. 1 - 1 0 (TT- 1 79), Rio de Janeiro, 

RJ, Out. 

LINKE, Renato Ricardo Antonio, BRANCO, Gabriel Murgel, 1994, "O PROCONVE: 

Resultados e Perspectivas". Seminário : Emissões Veiculares. São Paulo : CETESB, 

maio. 

MACEDO, Isaias de Carvalho, 1997, Greenhouse Gas Emissions and Bio-Ethanol 

Production/Utilization in Brazil, PiracicabaISP: COPERSUCARIIntemal Report 

05: 1997. 

MARQUES, Ivan da Costa, 1999, "Desmaterialização e Trabalho", In: LASTRES e 

ALBAGLI (Org.), Informaqão e Globaliza~ão na Era do Conhecimento, Rio de 

Janeiro/RJ: Editora Campus, pp 19 1-2 15. 

MELLO, José Manoel Carvalho de, FREITAS, Carlos Machado de, 1998, "Social 

Interest, Contextualizations and Uncertainties in Risk Assessment - The Case of 

Methanol as a Fuel Component in Brazil", Social Studies of Science, 2813, June, 

London: SSS and SAGE Publications, pp 401 - 421. 

MERTON, Robert K., 1945, "Sociologia do Conhecimento", In: GURVITCH, Georges 

e MOORE, Wilbert E. (Orgs), Twentieth Century Sociology, Nova York: 

Philosophical Library Inc. 

MZCISTI, 1978, Regulamento Especzlfico para a CertiJicação de Motores Veiculures de 

Combustão Interna a Etanol Funcionando no Ciclo Otto, Ministério da Indústria e 

Comércio I Secretaria de Tecnologia Industrial, Minuta, 4 de agosto. 

MIC,MME,MT,ANFAVEA, 1979, Protocolo objetivando a produ@o de veículos 

automotores movidos integralmente a álcool, Ministério da Industria e Comércio, 

Ministério das Minas e Energia, e Ministério dos Transportes, Associação 

Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores.Brasííia, 1 9 de setembro de 

1979. 



MIC,MME, MT, ANRM, APRM, APIRVRMAEMG, ARMEP, ARERGS, ARMERJ, 

1979, Protocolo objetivando a Conversão de Motores Movidos a Gasolina em 

Motores Integralmente Movidos a Álcool Etílico Hidratado, Ministério da 

Industria e Comércio, Ministério das Minas e Energia, Ministério dos Transportes, 

Associação Nordestina de Retificadores de Motores, Associação Paulista de 

Retífica de Motores, Associação Profissional da Indústria de Reparação de 

Veículos, Retificação de Motores e Acessórios no Estado de Minas Gerais, 

Associação das Retíficas de Motores do Estado do Paraná, Associação de 

Retificadores do Estado do Rio Grande do Sul, Associação das Retíficas de 

Motores do Estado do Rio de Janeiro, 9 de novembro. 

MICISTI, 1978, Conversão de Motores de Veículos para o Uso do Etanol Hidratado 

como Combustível Exclusivo, Ministério da Indústria e Comércio I Secretaria de 

Tecnologia Industrial, mimeo . 

MICISTI, 1984, Apresentaçgo CTA Andamento do Projeto MACOE. Ministério da 

Indústria e Comércio / Secretaria de Tecnologia Industrial, Relatório de Reunião, 

1 5 de fevereiro. 

MURGEL, Eduardo Mascarenhas, 1990, Veículos Automotores - O Proálcool e a 

Qualidade do Ar. Rio de Janeiro: CNI-COA-SE, 52 p. 

NEFUSSI, Nelson. ASSUNÇÃO, João Vicente de, TOLEDO, Manoel Paulo de, 

LASTELLI, M e d o  Silvio, 198 1, "Comparação entre Emissões de Poluentes de 

Veículos a Álcool e a Gasolina", X7 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária 

e Ambiental, Fortaleza, CE, 20 a 25 de setembro. 

OLIVEIRA, Adilson de, NAVEGANTES, Lucia M. S. R., 1986, "A Política de Preços 

dos Derivados de Petróleo - 197311984", In: Anuis do 3 O  Congresso Brasileiro 

de Petróleo, pp. 01 -20 (TT- 1 O4), Rio de Janeiro, RJ, Out. 

PINCH, Trevor, 1993, "Generations of SSK", In: Social Studies of Science - Reviews. 

Vol. 23, pp. 363-373. 



PINCH, Trevor & BIJKER, Wiebe, 1984, "The Social Construction os facts and 

artifacts: Or how the sociology of science and of technology might benefit each 

other", In: Social Studies of Science, Vol14, pp. 399-441. 

PINHO, Pedro, 1994, Alternativas Energéticas Nacionais, Painel - Escola Superior de 

Guerra. 

RAMOS, Pedro, 1 999, Agroindústria Canavieira e Propriedade Fundiúria no Brasil. 

São Paulo: Hucitec, 243 p. 

RAMOS, Pedro, 1999b, "Situação Atual, Problemas e Perspectivas da Agroindústria 

Canavieira de São Paulo", in: Informações Econômicas, v. 29, n. 10, pp. 9-19. 

RÊGo, Jander Luiz de Carvalho, 1999, Definição, Montagem, Comissionamento e 

Monitoração de um Sistema Híbrido Eólico-Diesel para Geração de Eletricidade. 

Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará. Trabalho de Conclusão de 

Curso, 96 p. 

RIP, Arie, 1993, "Citation for Bruno Latour, 1992 Berna1 Prize Recipient", In: Science, 

Technology & Humans Values. Vol18. No.3. pp 379-383. 

RIPOLI, Tomaz Caetano (Coord.), 1983, "Motor a Álcool - Uma saga brasileira em 4 

tempos", In: ÁLCOOL $ AÇÚCAR. São Paulo: Editora Som Verde, Edição 

especial, nov./dez. 

ROTSTEIN, Jaime, 1985, Conspiração contra o Álcool, Rio de Janeiro: Editora José 

Olympio, 188 p. 

ROTSTEIN, Jaime, 1979, Álcool: Uma Agenda para o Presente, Rio de Janeiro: 

Livraria Francisco Alves Editora, 163 p. 

SEVERO, Vera, 1998, O que está no ar em São Paulo, Folheto, São Paulo: CETESB, 

19 p. 



STUMPF, Urbano Ernesto, 1975, "Álcool Carburante em Mistura de Combustível", In: 

Açúcar e álcool: Um grande Projeto Econômico do Brasil. Rio de Janeiro: 

APECICOPERFLU. pp. 155-178. 

STUMPF, Urbano Ernesto, 1976, O Álcool como Combustível de Motores a Combustão 

Interna. Relatório de Pesquisa. Centro Técnico Aeroespacial. 

STUMPF, Urbano Ernesto, 1977, O Álcool como Combustível de Motores. 

CTALIPDIPMO. Centro Técnico Aeroespacial. Mimeo. 

STUMPF, Urbano Ernesto, 1978, "Aspectos Técnicos de Motores a Álcool". In: 

Ciência e Cultura, Vol. 30, no. 4. Abril, pp. 428-435. 

SZMRECSÁNYI, Tamás, 1979, O Planejamento da Agroindústria Canavieiru do 

Brasil. (1930- 19 75), São Paulo : HUCITEC, Universidade Estadual de Campinas, 

540 p. 

SZWARC, M e d ,  1995, "Emissões de Poluentes em Veículos Automotivos", In: 

Perspectivas do Álcool Combustível no Brasil, Seminário realizado em 28 e 29 de 

junho, São Paulo: USP - Instituto de Eletrotécnica e Energia, pp. 101 - 104. 

SZWARC, M e d ,  BRANCO, Gabriel Murgel, 1992, Os Veículos Automotores e o 

Efeito Estufa, São Paulo: CETESB, rnimeo. 

TOLEDO, Vera Vilbena de & GANCHO, Cândida Vilares, 1996, Verdes Canaviuis, 

São Paulo: Editora Moderna, 64 p. 

WANDEmEY, Vanda Gomes, BASTOS, Sonia Maria, WEXLER, Silvana B. ULLER, 

Leonardo, 1982, "A corrosividade de alguns materiais metálicos em álcool 

combustível e em gasolina tipo C. Efeito Inibidor de Corrosão", In: 9' SENACOR 

- Seminário Nacional de Corrosão, 2" Simpósio Nacional de Corrosão na 

Produção e Utilização do Álcool. Rio de Janeiro, Fundação de Tecnologia 

Industrial, 12 a 1 4 de maio. 


