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RESUMO 

 

 

 

Após as três anteriores, a 4ª Revolução Industrial se desenvolve no cenário mundial tendo em 

vista máquinas e componentes inteligentes, permitindo a integração entre pessoas, produtos e 

sistemas. Além de novas ferramentas, a expectativa é de que o seu desenvolvimento contribua 

para ganhos em eficiência, menor custo em manutenção e redução do consumo de energia. A 

digitalização traz a possibilidade de uma produção com menor impacto ambiental, uma vez que 

a otimização dos processos industriais tende reduzir as emissões de CO2 e aumentar a eficiência 

energética. Como oportunidades para a Indústria Química, entre outros pontos, cita-se o 

incentivo ao desenvolvimento sustentável dos demais setores e o uso de energia a partir de 

fontes renováveis. Devido à importância da energia renovável na matriz energética brasileira, a 

geração de energia pela biomassa da cana-de-açúcar é considerada como assunto central. Do 

ponto de vista construído neste trabalho, a produção do etanol é avaliada diante das 

possibilidades de eficiência energética da sua própria produção, através da implementação de 

tecnologias 4.0 e redução do uso de fontes fósseis no seu ciclo produtivo. Dito isso, o estudo 

da cadeia produtiva do biocombustível está associado a dois grandes âmbitos: o agronômico e 

o industrial. Nota-se que as atividades do primeiro grupo são responsáveis por 79% do consumo 

de energia não renovável empregada na produção do álcool. Consequentemente, esse setor é o 

mais significativo em termos de influência na eficiência energética total, seguido pelo 

industrial, com 18% do consumo de energia não renovável. A disparidade no consumo de fontes 

fósseis é evidente e seu reflexo pode ser claramente observado na P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento): a maioria das soluções 4.0 difundidas no cenário brasileiro estão sendo 

direcionadas para o âmbito agronômico, o de maior consumo fóssil.  

 

Palavras-chaves: Indústria 4.0, Sustentabilidade, Eficiência Energética, Energia Renovável, 

Cana-de-Açúcar, Etanol.  

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

After the previous three, the 4th Industrial Revolution is developing worldwide through 

intelligent machines and components, with the purpose of allowing integration between people, 

products and systems. In addition to new tools, the expectation is that its development will 

contribute to efficiency gains, lower maintenance costs and reduced energy consumption. The 

process of digitalization brings the possibility of decreasing the environmental impact of 

production, since the optimization of industrial processes tends to reduce CO2 emissions and 

increase energy efficiency. As opportunities for the Chemical Industry, this dissertation 

mentions the incentive for the sustainable development of other sectors and the use of energy 

from renewable sources. Given the importance of renewable energy in the Brazilian energy 

matrix, energy production from sugarcane biomass is considered a central topic. From the 

perspective constructed in this work, the ethanol production is analyzed based on the 

possibilities of boosting energy efficiency in its own production by implementing 4.0 

technologies and reducing the use of fossil sources throughout the process. That being said, the 

study of the production chain of biofuels is associated with two major areas: agronomic and 

industrial. It should be noted that the activities of the first group are responsible for 79% of the 

consumption of non-renewable energy used in the production of alcohol. For this reason, this 

sector is the most significant in terms of influence over the total energy efficiency, followed by 

the industrial sector with 18% of non-renewable energy consumption. The difference in 

consumption of fossil sources are evident, and its repercussions on R&D (Research and 

Development) can be easily observed: most of the 4.0 solutions disseminated in Brazil target 

the agronomic sector, which shows the greatest fossil consumption. 

 

Key words: Industry 4.0; Sustainability; Energy Efficiency; Renewable Energy; Sugarcane; 

Ethanol.
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CAPÍTULO I INTRODUÇÃO 

 

 

 

Segundo Tertuliano (2019), a Indústria 4.0 se apresenta como uma maneira de conectar 

os meios digitais com os processos físicos, sendo um caminho para integração total entre o que 

é considerado cotidiano e a tecnologia. O ambiente acadêmico vem buscando preparar os alunos 

cada vez mais para o mercado de trabalho, que será diretamente afetado. 

Dessa forma, dentro do curso de graduação em engenharia química, um dos temas que 

chamou a atenção das autoras foi como a Indústria 4.0 poderia ser aplicada para otimizar os 

processos industriais, sendo um ponto de partida para o aprofundamento teórico abordado neste 

trabalho – relacionando suas aplicabilidades para possibilitar o desenvolvimento sustentável. 

Diante do cenário mundial atual, a sustentabilidade se tornou foco em muitas discussões 

e, com isso, a necessidade de uma matriz energética menos dependente de combustíveis fósseis 

é cada vez mais evidente. Sendo assim, o conteúdo deste documento orientou-se pela geração 

de energia renovável, mais especificamente, sobre o potencial de aplicação das ferramentas da 

indústria 4.0 para a geração eficiente do etanol, de modo a ter um duplo retorno pelo caráter 

renovável e pela oportunidade de maior eficiência energética da produção. 

Os biocombustíveis, inclusive o etanol, surgem como alternativas para redução de 

emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa e, por esse motivo, a sua produção se tornou 

temas de estudos e pesquisas. No Brasil, o conceito de digitalização das usinas ainda é recente, 

mas acredita-se que as novas tecnologias podem contribuir positivamente para a produção de 

etanol a partir da cana-de-açúcar. 

Do ponto de vista do biocombustível, as inovações podem proporcionar novas 

perspectivas – rotas de produção e equipamentos diferentes dos que já são utilizados – e 

potencialmente complementar a cadeia produtiva. 

 

 

1.1. Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico na literatura 

existente sobre os temas: Indústria 4.0, Desenvolvimento Sustentável e Eficiência Energética 

da Produção de Etanol; avaliar como já vem  sendo aplicada as ferramentas da indústria 4.0 na 

produção de energia no mundo e discorrer sobre a redução dos impactos ambientais com a 
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utilização de tecnologias inovadoras; além disso,  apresentar um resumo de como o Brasil está 

acompanhando o processo da quarta revolução industrial e o que se pode esperar para o futuro. 

Portanto, é feito um aprofundamento na geração de energia renovável pela biomassa de 

cana-de-açúcar, propondo a utilização das ferramentas da indústria 4.0 para a maior eficiência 

energética do ciclo produtivo e, dessa forma, servir de parâmetro teórico inicial para posteriores 

trabalhos sobre o tema. 

 

 

1.2. Estrutura do Trabalho 

 

O capítulo 1 deste Trabalho de Conclusão de Curso aborda uma breve introdução ao 

conteúdo tratado nos capítulos seguintes, fazendo uma discussão sucinta a respeito do tema 

abordado. 

O capítulo 2 analisa de forma detalhada a Indústria 4.0, apresentando seus conceitos e 

ferramentas, além de uma discorrer sobre a situação do Brasil e as indústrias químicas nesse 

contexto.  

O capítulo 3 apresenta um panorama a respeito da sustentabilidade, seus principais 

conceitos e as expectativas para o desenvolvimento sustentável. Aborda também sobre a 

eficiência energética brasileira. 

O capítulo 4 constrói um estudo sobre a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar. 

Explicitando as principais etapas do ciclo produtivo e os desafios tecnológicos do setor. 

O capítulo 5 descreve os resultados, a produção de etanol é observada do ponto de vista 

da eficiência energética, segundo o potencial de aplicação das ferramentas 4.0. 

O capítulo 6 apresenta a conclusão do trabalho. 

 

 

1.3.  Método de pesquisa 

 

  O trabalho disserta sobre a aplicação da Indústria 4.0 na geração de energia e, por 

consequente, como o uso dessas técnicas vem contribuindo para um modelo mais eficiente e 

sustentável da indústria. Para isso, será realizada uma revisão bibliográfica sobre os assuntos 

abordados, correlacionando-os com materiais disponíveis na literatura, inovações e descobertas 

da academia. 



15 

 

 

  O referencial está dividido em seções para separar melhor o conteúdo e facilitar o 

entendimento dos leitores. Foi utilizado o método de pesquisa observacional, com finalidade 

em uma pesquisa básica sobre o tema.  

  Serão apresentados conceitos que foram base e referencial teórico para a realização do 

trabalho. Primeiramente, para realização da pesquisa foram definidas as palavras-chave e suas 

combinações possíveis, como: Indústria 4.0, quarta revolução industrial, sustentabilidade e 

Indústria 4.0, energia renovável, eficiência energética e por último, etanol e cana-de-açúcar. 

Foram utilizados como critérios de inclusão artigos de revisão sobre os temas, buscando 

abranger uma maior amplitude de assuntos relacionados ao tema do trabalho.  

  Foram pesquisadas bases de dados das seguintes instituições brasileiras: IPEA, BNDES, 

CAPES, CNI, FIRJAN, EMBRAPA, MCTIC e ABDI; além de artigos que serão citados no 

corpo do texto. 

  Após a busca dos documentos, foi realizada uma análise qualitativa para avaliar se 

estavam de acordo com o tema – selecionando os que contemplavam melhor o assunto. Em 

seguida, foi decidido que seria realizado um resumo de caráter informativo e imparcial a 

respeito das publicações, apresentando os dados reunidos pela pesquisa bibliográfica.
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CAPÍTULO II O CONTEXTO DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E 

PERSPECTIVAS PARA A INDÚSTRIA QUÍMICA 

 

 Neste capítulo são apresentados os fundamentos e ferramentas da Quarta Revolução 

Industrial, além das perspectivas para a Indústria Química brasileira no que se refere às 

oportunidades de sustentabilidade e geração de energia renovável.  

 

 

2.1.  As Revoluções Industriais 

 

Partindo de um breve histórico sobre as revoluções industriais, entre os anos de 1760 e 

1840, iniciou-se a Primeira Revolução Industrial na Grã-Bretanha, com exploração do carvão 

como energia alternativa à madeira e outros biocombustíveis, além da transformação de energia 

em força mecânica, através de caldeiras e máquinas a vapor (COELHO, 2016).  

Impulsionada pelo uso de eletricidade na produção em massa, ocorreu uma transição 

entre 1840 e 1870 para a Segunda Revolução Industrial – também conhecida como revolução 

tecnológica –, iniciando-se nos EUA, na Inglaterra e na Alemanha. Fase marcada pelo 

desenvolvimento tecnológico do Japão e pela produção em série implementada por Henry Ford 

até a década de 1910 (MOKYR; STROTZ, 1998). 

 Com as duas revoluções anteriores, chega-se à Terceira – a revolução digital. A 

tecnologia analógica se modifica para a digital, quando circuitos integrados aumentam a 

capacidade computacional. Neste sentido, observa-se o início da Era da Informação, 

transformando as formas de comunicação através da internet e do comércio eletrônico (SABO, 

2015).  

Após as três últimas revoluções industriais, tem-se a 4ª Revolução Industrial, com a 

introdução do programa Industrie 4.01, propondo a integração entre máquinas inteligentes e 

componentes inteligentes. Traduzido como Indústria 4.0, o conceito tornou-se publicamente 

conhecido em 2011, quando uma iniciativa alemã visava promover a competitividade da 

indústria manufatureira no país (KAGERMANN et al,2 2011 apud HERMANN et al, 2015).  

 
1Termo tratado na Alemanha como uma marca e, por essa razão, não é traduzido em alguns artigos. Pode ser 

entendido como a proposta de uma 4ª Revolução Industrial, ou mesmo a implantação de “indústrias inteligentes”, 

ou “manufatura inteligente” (RODRIGUES et al., 2016, p. 36). 
2 KAGERMANN, H., W. Lukas and W. Wahlster, 2011: Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg 

zur 4. industriellen Revolution. VDI nachrichten, 13. 
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O governo, por sua vez, vinculou o projeto como parte integrante da sua estratégia de 

alta tecnologia para a Alemanha 2020, a iniciativa “High-Tech Strategy 2020 for Germany” que 

buscava a liderança em inovação tecnológica (KAGERMANN et al,3 2013 apud HERMANN 

et al, 2015).  

No mesmo ano, os Estados Unidos anunciaram o “Report to the President on Ensuring 

American Leadership in Advanced Manufacturing” em conjunto com o “Advanced 

Manufacturing Partership (AMP)” para revitalização da indústria e fortalecimento da 

manufatura avançada (Indústria 4.0) – apoiando-se nas indústrias, universidades e o governo 

federal. A proposta era um maior investimento em tecnologias emergentes, com mão de obra 

qualificada e aumento da competitividade global (FIRJAN, 2016).   

Posteriormente, em 2013, a União Europeia divulgou o “Factories of The Future (FoF) 

Public-Private Partnership (PPP)”, uma iniciativa voltada para aumentar a base tecnológica 

industrial, através do desenvolvimento e integração de tecnologias facilitadoras (FIRJAN, 

2016).   

Em 2015, a China iniciou o “Made in China 2025” como estratégia para atualizar a 

indústria do país, baseando-se em: construção de centros de inovação em fabricação; 

fortalecimento da indústria de base; fabricação verde; projetos de fabricação inteligentes; e 

projetos de inovações disruptivas em equipamentos (FIRJAN, 2016).  

 

 

2.2.  A Indústria 4.0 

 

A 4ª Revolução Industrial, assim como as três anteriores, é marcada pelas diversas 

mudanças na manufatura, operações, design, produto e sistemas de produção. Ao contrário das 

demais, esta não é analisada a posteriori, seus acontecimentos são previstos e observados como 

tendências (FIRJAN, 2016).  

O “4.0” sugere a quarta versão, onde os aspectos virtuais e físicos se correlacionam 

através da internet, ou seja: fornecedores, distribuidores, unidades e produto tornam-se 

conectados digitalmente, o que proporciona a integração da cadeia de valor (FIRJAN, 2016).  

Segundo Anderl (2014), Indústria 4.0 se traduz como uma abordagem estratégica para 

a associação de avançados sistemas de controle com tecnologia de internet, permitindo a 

 
3 KAGERMANN, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for implementing the strategic 

initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group. 
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comunicação entre produtos, sistemas e pessoas. Nesse sentindo, Brettel et al. (2014) acrescenta 

que a atual revolução industrial será desencadeada pela internet, que viabiliza o diálogo entre 

seres humanos e máquinas em um Sistema Ciberfísico (CPS).  

Sobre sua implementação, por se tratar de um processo de transição, os componentes da 

Indústria 4.0 podem variar de acordo com os diversos autores. Em comum, alguns 

pesquisadores defendem, atualmente, uma divisão entre princípios e tecnologias fundamentais 

associados à sua concretização.  

 

 

2.2.1. Princípios Fundamentais 

 

Baseando-se em uma revisão da literatura, Hermann, Pentek e Otto (2015) relatam que 

a 4ª Revolução Industrial parte de seis princípios para sua fundamentação e viabilização, sendo 

eles: interoperabilidade, virtualização, descentralização, capacidade em tempo real, orientação 

a serviços e modularização.  

A partir disso, é estabelecida a integração dos sistemas digital e físico, onde os seis 

princípios são empregados ao longo da cadeia produtiva. Ainda que essas redes possam 

trabalhar separadamente, nesse contexto elas atuam de forma associada, a fim de integrar todas 

as etapas e fases de desenvolvimento do processo – através da digitalização e automação 

(ANASTASIA, 2015). 

Segue uma breve explicação sobre cada um dos princípios: 

 

• Interoperabilidade: característica dos sistemas e organizações que trabalham 

em conjunto (interoperando), onde organizações, pessoas e sistemas computacionais 

interagem para trocar informações de maneira eficaz e eficiente.  

Nesse sentido, mesmo que descendentes de diferentes fornecedores, os diversos 

componentes que compõem a Indústria 4.0 – como softwares, processos, pessoas e 

equipamentos – estabelecem uma comunicação entre si (ANASTASIA, 2015).  

 

• Virtualização: criação de um ambiente virtual que simula o ambiente real. 

Assim, sugere-se a existência de uma cópia virtual das fabricas através do 

monitoramento com sensores, modelos virtuais e simulação computacional 

(ANASTASIA, 2015).  
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• Descentralização: o sistema de máquinas, além de receber informações, passa 

a ter autonomia para controlar e fornecer as mesmas, em tempo real e com base na 

análise de dados. 

 

Com isso, dispositivos tornam-se capazes de acompanhar a operação para respostas 

rápidas, baseando-se nas informações processadas por esses sistemas – o que reduz 

a dependência da ação humana e descentraliza o controle da operação (I-SCOOP, 

2017; ANASTASIA, 2015). 

  

• Capacidade em tempo real: possibilidade de respostas mais assertivas através 

do monitoramento da produção em tempo real (ANASTASIA, 2015). 

 

• Orientação a serviços: aplicações que monitoram e controlam dispositivos, 

tornando o processo inteligente. Como resultado, a customização da produção e 

operação permite maior flexibilidade de adaptação de acordo com as especificações 

dos clientes (FIRJAN, 2016). 

 

•  Modularização: flexibilidade de modificação de tarefas por meio de módulos 

da produção. A autonomia de cada módulo reflete na descentralização, onde, de 

acordo com a demanda ou individualidade do produto, tais módulos podem ser 

adicionados, retirados ou substituídos na estrutura inicial. 

 

Dessa forma, o processo torna-se passível de alterações com mais eficiência, menos 

perdas e de acordo com a demanda (I-SCOOP, 2017; ANASTASIA, 2015). 

 

 

2.2.2.  Tecnologias e Ferramentas  

 

Um estudo do Boston Consulting Group (BCG, 2015) define nove principais 

tecnologias que colaboram para a Indústria 4.0, sendo elas: Robôs Autônomos, Manufatura 

Aditiva, Realidade Aumentada, Simulação, Sistemas de Integração Horizontal e Vertical, 

Internet das Coisas (IoT), Computação em Nuvem, Cibersegurança e Big Data and Analytics.  
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Embora muitas já existam e sejam utilizadas, a discussão levantada é de que, ao invés 

de serem aplicadas pontualmente, essas atuem de forma descentralizada e segundos os 

princípios mencionados anteriormente (MOURA, 2018).  

 

 

2.2.2.1. Internet das Coisas (IoT) 

O conceito de Internet das Coisas, um dos mais citados no cenário da 4.0, não está 

intrinsecamente relacionado a uma tecnologia, no entanto, desempenha uma série de 

funcionalidades através dessa. Por esse motivo, diversas ferramentas estão associadas ao termo, 

sejam as que se referem à conexão física dos objetos ou de infraestrutura básica (FACCIONI 

FILHO, 2016). 

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI, 2017) define IoT como 

o meio digital por onde as versões virtuais de sistemas inteligentes se comunicam, citando 

inclusive o crescente número de objetos conectados à Internet (Smart Objects). Esse conceito 

está relacionado com a tendência de conectar componentes que podem desempenhar atividades 

como coleta de informações, monitoramento e troca de dados, através de redes de comunicação, 

(com ou sem fio) e sem a necessidade constante da presença do ser humano (SEIXAS; 

CONTINI, 2017). 

De acordo com Minerva, Biru e Rotondi (2015, p. 07-08), a história de desenvolvimento 

da IoT iniciou-se com a tecnologia RFID, Identificação por Rádio Frequência, – do inglês Radio 

Frequency Identification – utilizada desde a Segunda Guerra Mundial como forma de 

identificar a natureza dos aviões no radar (se aliados ou adversários).  

Em 1999, no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e no centro de estudos 

AutoID Center, David Brock e Sanjay Sarma estudaram a difusão desses sistemas através de 

etiquetas de RFID com microchips de baixo custo.  Desse projeto, nasceu a proposta de conectar 

as etiquetas com a internet (MINERVA; BIRU; ROTONDI, 2015). A utilização do RFID e 

conexões com a internet, fomenta o que foi denominado “Internet das Coisas”. Todavia, a 

expressão “Internet of Things” foi usada pela primeira vez somente em 2002, na revista Forbes 

Magazine, e pelo pesquisador do Auto-ID Center, Kevin Ashton (FACCIONI FILHO, 2016). 

Como exemplo dessa ferramenta, Seixas e Contini (2017) citam os sensores, drones, 

satélites, entre outros objetos conectados que são capazes de coletar e enviar informações em 

uma plantação, seja sobre a umidade, solo, condições climáticas, monitoramento de ar, etc. – o 

que permite a chamada agricultura de precisão (plantio de precisão, aplicação de fertilizantes, 

pulverização, irrigação). 
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No que se refere aos princípios básicos, destaca-se a interoperabilidade como o mais 

relevante no contexto da IoT, uma vez que a ferramenta garante a interação entre sistemas, 

independente da função (IEDI, 2017). 

 

 

2.2.2.2. Big Data and Analytics 

 

Como consequência de novos modelos sociais, econômicos e tecnológicos, a 

modificação do uso e tratamento da informação pela sociedade nas últimas décadas torna-se 

bastante evidente. Heath e Bizer (2011) reforçam que estamos rodeados por uma vasta 

quantidade de dados. São registros sobre: produção de bens e serviços, investimentos 

governamentais, estatísticas da economia e dados sobre consumo, por exemplo.  

Uma pesquisa realizada pela Business Software Alliance (BSA, 2015) estimou que cerca 

de 2,5 quintilhões (1018) de bytes em dados são gerados diariamente, número que será 

duplicado a cada dois anos. Um imenso conjunto de dados denominado Big Data. 

Tal conceito refere-se à coleção de dados, sendo um fator essencial para a atual 

revolução industrial, uma vez que a tomada de decisões e a promoção de conhecimento são 

viabilizadas através desse. Por esse motivo, novos processos estão sendo desenvolvidos para 

otimizar o Big Data, já que os bancos de dados tradicionais não possuem capacidade de obter, 

armazenar e interpretar as informações em tempo real (INTEL, 2013).  

Esse processamento acelerado também é fundamental para o Machine Learning, 

aprendizado de máquina em português, outro agente característico da quarta revolução 

industrial (BACCARIN, 2018). O Machine Learning pode ser entendido como uma de análise 

de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. O Statistical Analysis System 

(SAS, 2020) acrescenta: “é um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas 

podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção 

humana”. 

Ao processar um fluxo de dados em tempo real, as organizações podem tomar decisões 

com mais agilidade, acompanhar as recentes tendências, reparar equívocos rapidamente e 

investir em novos negócios (BACCARIN, 2018).  

 Big Data and Analytics, segundo INTEL (2012): “é uma estratégia de tecnologia 

habilitada para deixar a percepção mais rica, profunda e precisa no que se refere a clientes, 

analisando padrões e correlações”. 
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 Os princípios mais relevantes ao analisar o Big Data and Analytics são (IEDI, 2017): 

virtualização: com as adequadas ferramentas de análise, os dados provenientes da virtualização 

dos processos físicos tornam-se valiosos para a implantação e manutenção da Indústria 4.0; e 

capacidade de resposta em tempo real: análise dos dados mais ágil para uma maior eficiência 

e qualidade, possibilitando a tomada de decisão no contexto das fábricas inteligentes.  

 

 

2.2.2.3.  Computação em Nuvem 

 

Embora possa ter sido referenciada anteriormente, a expressão “computação em nuvem” 

foi empregada pela primeira vez em 2006 por Eric Schmidt, Chief Executive Officer (CEO) do 

Google, a fim de mencionar a computação empregando recursos da Internet (Aymerich et al,4 

2008 apud CHAVES, 2011).  

A definição desse conceito não é imediata, estando normalmente influenciada pela área 

de aplicação. Corrêa e Visoli (2011, p. 11) explicam que o termo:  

“[...] se adapta a diversos nichos, de forma que fornecedores de hospedagem de 

serviços definem de uma forma mais voltada aos seus objetivos, enquanto 

departamentos de Tecnologia da Informação (TI) definem, sem enfatizar a 

comercialização de serviços, as capacidades que uma nuvem pode fornecer para o 

ambiente de TI.” (CORRÊA; VISOLI, 2011, p.11).  

 

Pela necessidade de uma definição mais formal, o National Institute of Standards and 

Technology (NIST) define a computação em nuvem como sendo: 

 “ [...] um modelo para permitir acesso via rede, conveniente e sob demanda, a um 

conjunto de recursos computacionais configuráveis e compartilhados (como redes, 

servidores, armazenamento, aplicações e serviços) que podem ser rapidamente 

provisionados e liberados com o mínimo de esforço de gerenciamento e interação de 

com o provedor do serviço” (CORRÊA; VISOLI, 2011, p.11). 

Em outras palavras, o conceito se baseia na transferência de dados e realização de 

processos computacionais externos à empresa, seguido da recuperação destes por meio da 

internet (IEDI, 2017). 

Estudos do IEDI (2017) afirmam que servidores externos são de grande importância 

computacional, pois possuem alta capacidade de armazenamento e possibilitam que a segurança 

 
4 AYMERICH, Francesco Maria et al. An aproach to a Cloud Computing network. In: Proceedings of the 1st 

International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies (ICADIWT). 

Washington, DC (US): IEEE Computer Society, p. 113-118, Ago, 2008. 
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dos dados seja superior aos presentes em empresas – especialmente de pequeno e médio porte 

–, sendo uma prática comum do mercado disponibilizá-los como serviços. 

No contexto de Indústria 4.0, essa ferramenta é essencial para garantir a 

Descentralização e a Capacidade de Resposta em Tempo Real. Pois permite que os CPS 

tenham acesso a um grande poder computacional, sem impactar negativamente nas suas 

dimensões, custos, ou estrutura da fábrica inteligente; além de viabilizar a evolução dos 

protocolos de comunicação e processadores externos, deixando-o mais velozes para tomada de 

decisões mais eficientes (IEDI, 2017).  

Ao utilizar soluções para gerenciamento e processamento de dados com uso de 

computação em nuvem, o ambiente agro passa a ter acesso a informações relevantes de forma 

ágil, acessíveis de qualquer lugar, permitindo a comunicação entre usina e campo, 

monitoramento da plantação à distância e em tempo real, por exemplo. 

 

 

2.2.2.4.  Manufatura Aditiva 

 

Giordano, Zancu e Rodrigues (2016) explicam que o termo Manufatura Aditiva se 

refere a tecnologias utilizadas na fabricação de objetos físicos através de fontes de dados criadas 

em sistemas de projetos computacionais. Além disso, ressaltam que tais equipamentos não se 

restringem somente à produção de modelos, mas também à manufatura final de produtos. 

Ou seja, o conceito está relacionado aos processos produtivos que, diferentemente dos 

métodos tradicionais de fabricação, partem de um material para reproduzir uma geometria 

virtual em um objeto físico. Como por exemplo, a Impressão 3D (IEDI, 2017). 

Na Indústria 4.0, esse tipo de processo adiciona flexibilidade à produção, garantindo a 

customização.  Ademais, relata-se uma maior liberdade de forma para o produto, reduzindo o 

desperdício de material e o tempo de produção em pequena escala. Logo, grande parte da 

aplicação está relacionada à fabricação rápida de protótipos e em algumas indústrias específicas 

como a aeronáutica, na manufatura de componentes complexos (IEDI, 2017).  

Nesse sentido, os princípios mais importantes relacionados à manufatura aditiva são a 

Interoperabilidade – uma vez que produção de componentes é viabilizada em quaisquer 

equipamentos que recebam sua versão digital; a Orientação ao Serviço, por facilitar a 

adequação do processo de produção como um serviço prestado no contexto de fábrica 

inteligente via rede digital; e a Modularidade, em virtude da grande flexibilidade ao produzir 

os componentes sem alteração do arranjo físico do equipamento (IEDI, 2017).  
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2.2.2.5.  Realidade Aumentada 

 

Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) são dois conceitos distintos 

relacionados à integração entre usuários e sistemas computacionais, onde ambos precisam de 

um intermediário (aplicativo ou acessório). 

A RV propõe uma interface avançada e independe de componentes do mundo real, 

possibilitando o uso de aplicações como computadores, óculos de realidade virtual, entre outros. 

Já a RA se baseia na mistura entre componentes reais e virtuais, conectando esses dois 

ambientes (KIRNER; SISCOUTTO, 2007). 

Em outras palavras, Kirner (2006) explica que: a RV traz o usuário para o ambiente 

virtual; por outro lado, a RA permite que o usuário permaneça no seu ambiente físico e 

transporta o ambiente virtual até o mesmo, possibilitando a interação com o mundo virtual 

de forma mais natural. 

Essa tecnologia pode ser utilizada para incluir operadores humanos em uma fábrica 

inteligente, por exemplo. Com dados e modelos já disponíveis sobre diversos processos via IoT, 

equipamentos de RA proporcionam informações importantes na execução de processos 

(PEDERNEIRAS, 2018).  

Dentro do cenário brasileiro, a FIRJAN desenvolveu um aplicativo que simula 

procedimentos de inspeção e manutenção industrial. A visualização é possibilitada por 

meio de um tablet, que, ao ser apontado para o equipamento, reconhece sua atividade. 

Com isso, informações de banco de dados do equipamento, última manutenção realizada, 

manual, entre outras interações podem ser obtidas (NETO RIBEIRO, 2018). 

No agronegócio, com um aplicativo de smartphone o produtor poderá identificar 

pragas e doenças, inclusive acompanhar o balanço nutricional da plantação. Isso porque 

os sensores de presença de pragas já são utilizados atualmente e ficam acoplados nos 

maquinários, produzindo as informações que chegam até os celulares.   

No contexto industrial, a RA possibilita a redução de tempo de produção e 

manutenção de equipamentos, direcionando os processos industriais para o mundo digital 

e mesclando as duas realidades – o que destaca o papel dos princípios de Virtualização e 

Capacidade em Tempo Real no cenário da Indústria 4.0 (IEDI, 2017).  
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2.2.2.6. Cibersegurança 

A Confederação Nacional de Indústria explica que o aumento da conectividade em 

produtos e serviços influencia diretamente na vulnerabilidade desses sistemas, levando-se em 

consideração a incidência de ataques cibernéticos. Além de comprometer dados na área de TI, 

as interferências também podem atingir o mundo físico, estendendo os riscos para ambientes e 

pessoas. Por essa razão, é imprescindível um sistema protegido e confiável para acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico, integrado e autônomo da Indústria 4.0 (CNI DIGITAL, 2018). 

Devido à necessidade do uso da rede para a integração da planta industrial, a 

cibersegurança é fundamental desde a comunicação entre os processos, no qual os dados são 

transmitidos dos sistemas (sensores e atuadores), até ao nível de negócio (ferramentas de 

Business Intelligence) (CNI DIGITAL, 2018). 

Em suma, Chhetri et al. (2018,5 apud LOUREIRO; VERÍSSIMO, 2018) esclarecem que:  

“[...] uma planta industrial deve conter ferramentas em seus sistemas de segurança 

que sejam capazes de detectar riscos, proteger a infraestrutura da rede, identificar 

eventos incomuns, reagir à ataques e promover a recuperação do sistema caso este 

tenha sido hackeado” (CHHERTRI et al., 2018 apud LOUREIRO; VERÍSSIMO, 

2018).  

 

 

2.2.2.7. Robôs Autônomos 

 

Visando a maior automação dos processos, o uso de robôs autônomos também é citado 

como uma das ferramentas no cenário da Indústria 4.0. No contexto da atual revolução, essa 

tecnologia possui a capacidade de aumentar significativamente a produtividade, além de 

otimizar as operações industriais em conjunto com o trabalho humano (CNI DIGITAL, 2017). 

No caso da indústria de óleo e gás, a utilização de robôs (em específico um AUV, 

Autonomous Underwater Vehicles) pode reduzir o uso de mergulhadores em operações de risco 

elevado, além de mapear zonas de exploração em águas profundas com maior segurança e 

precisão. Neste caso, as principais atividades seriam: manutenção, inspeção e reparo dos 

equipamentos (SANTOS, 2016). 

Uma pesquisa do IEDI (2018) aponta que a indústria automotiva correspondia a faixa 

de 40% a 45% do uso anual de robôs entre 2010 e 2015, seguida pelos setores de computadores 

 
5 CHHETRI, S.; RASHID, N.; FAEZI. S.; FARUQUE, M. Security trends and advances in manufacturing systems 

in the era of industry 4.0. In: IEEE/ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER-AIDED 

DESIGN (ICCAD). Proceedings of 3th International Conference on computer-aided design. 2017. 
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e equipamentos eletrônicos (15%), equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes 

(entre 5% e 10%), além dos produtos químicos, de plástico e de borracha, e do setor de 

máquinas industriais. 

 

 

2.2.2.8. Integração Horizontal e Vertical dos Sistemas 

 

O conceito de “Integração Horizontal e Vertical” descreve como os processos, produtos, 

dados e sistemas de produção se relacionam. Apesar da maioria dos sistemas de TI não estar 

totalmente integrada, para a Indústria 4.0 o processo produtivo precisa buscar a integralização 

dos seus componentes, dada a variabilidade de produtos, processos e a flexibilidade da 

produção (CNI DIGITAL, 2017). 

Nesse sentido, a integração vertical permite a atuação de sistemas de TI nos diferentes 

níveis hierárquicos da indústria, a fim de gerar uma organização automatizada. Uma das 

características dessa integração é a personificação da manufatura ou possibilidade de um 

serviço customizado, de acordo com as determinações do cliente. Portanto, sua essência está 

relacionada ao uso de sensores e CPS que viabilizam respostas ágeis nas diversas situações e 

variáveis (ANASTASIA, 2015). 

Assim, a integração vertical requer a digitalização de diferentes níveis da indústria, 

resumidos em cinco setores principais: chão de fábrica, com atuadores e sensores que 

possibilitam a interface com o processo de manufatura; controle, responsável pelo 

acompanhamento de máquinas e sistemas; produção, caracterizado pelo monitoramento, 

controle e supervisão de processos; operação, entendido como o planejamento da produção, 

gerenciamento da qualidade e eficiência dos equipamentos; e, por último, planejamento 

corporativo, responsável pelo gerenciamento e processamento dos pedidos e pelo planejamento 

geral da produção (I-SCOOP, 2017). 

Por outro lado, a integração horizontal refere-se a conexão entre as atividades internas 

e as partes interessadas de uma organização (stakeholder), podendo inclusive conectar outras 

empresas no âmbito nacional e internacional. Assim como na vertical, a integração horizontal 

também utiliza CPS, que atua em diversos pontos – logística, manufatura, armazenagem, 

marketing e vendas (DELOITTE, 2015).  

Com isso, toda cadeia produtiva passa a estar vinculada às especificações do cliente, 

como pedido, desenvolvimento, composição e distribuição dos produtos. Logo, fatores como 
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tempo, risco, qualidade, preço e sustentabilidade são prospectados de forma dinâmica e em 

tempo real (DELOITTE, 2015). 

 

 

2.2.2.9.  Simulação 

 

A modelagem computacional de uma planta industrial ou operação acontece por meio 

da simulação. Através dessa, o processo de manufatura é reproduzido virtualmente, levando ao 

conceito de Digital Twin (gêmeo digital). Esses modelos digitalizados permitem a identificação 

prévia de falhas, maior controle da cadeia produtiva e mais qualidade dos produtos (NETO 

RIBEIRO, 2018). 

Sendo assim, o uso de simulação computacional permite que dados em tempo real 

sejam utilizados para espelhar o mundo físico em um modelo virtual – incluindo 

máquinas, produtos e humanos. 

A partir de resultados simulados, os atuadores modificam as operações para 

respostas do mundo físico, o que gera variáveis e dados no mundo virtual. Com isso, o 

sistema constrói uma base de dados capaz de prever e acompanhar os processos e 

operações (DELOITTE, 2017).  

A utilização de softwares de simulação para prototipagem virtual é um dos 

principais pontos da Industria 4.0, uma vez que as técnicas modulares de simulação e 

modelagem permitem que as unidades descentralizadas alterem de forma flexível os 

produtos. 

 A Ambev, como um caso prático, relata sobre o uso de softwares simuladores para 

promover a otimização das cervejarias, o que garante a produção da quantidade correta de 

cerveja para atender o mercado e, com isso, reduz ao mínimo possível o uso de recursos como 

água e energia elétrica (CNI, 2017). 

Neto Ribeiro (2018) explica que esta ferramenta está bastante relacionada com a 

Realidade Aumentada, podendo ser utilizada em diversos procedimentos como: planejamento 

e otimização de processos, prototipagem, montagem e desmontagem de componentes, 

treinamento, operação remota, etc.   
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2.3.  O Brasil no Contexto da Indústria 4.0 

 

Dados sobre Inovação e Tecnologia mostram que o Brasil estava na 64ª posição no 

ranking das economias com maiores capacidades e sucesso de inovação em 2018 e caiu para 

66ª em 2019, segundo o Índice Global de Inovação (2019). Resultados do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 2019) mostram que, em 2017, gastos em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) eram de R$ 82,8 milhões, 1,26% comparado ao Produto 

Interno Bruto (PIB) – países como Alemanha atingiram 3,04%, enquanto o Japão 3,21% e a 

Coréia 4,55%.  

Sobre a digitalização da indústria, o CNI (2016) reforça que 48% da indústria nacional 

utiliza tecnologias digitais. Do ponto de vista da região fluminense, por exemplo, 51% da 

indústria estadual dispõe de tecnologias digitais. Todavia, ressalta-se que, nessa mesma região, 

98% das empresas são pequenas e médias, onde o potencial para sobreviver à crise e 

disponibilidade econômica para atualização do parque fabril são reduzidos quando comparados 

às grandes empresas (FIRJAN; FINEP, 2019).  

A indústria de transformação brasileira passou de 34% do PIB, na década de 1980, para 

11%, em 2015. Com isso, o país acabou especializando-se em commodities e serviços de baixo 

valor agregado, atuando principalmente como fornecedor de matérias-primas e produtos 

agrícolas primários. No entanto, mais de 50% das receitas do comércio internacional deriva de 

produtos manufaturados (FIRJAN; FINEP, 2019). 

Dito isso, a Quarta Revolução Industrial chegou no Brasil praticamente pelas matrizes 

das fábricas que trouxeram os conceitos e máquinas. Exemplo disso são as fábricas da Fiat em 

Betim e Mercedes-Benz, que já utilizam realidade virtual, robôs colaborativos e aprendizagem 

de máquina. As indústrias de base, como petróleo, celulose e química, também são pioneiras na 

utilização de tecnologias avançadas (FIRJAN; FINEP, 2019). Entre 2016 e 2018, o CNI (2016b) 

apontou um aumento significativo do número de fábricas que aderiram ao uso de tecnologias 

digitais, consideradas pertencentes à Indústria 4.0, passando de 63% para 73% em grandes 

companhias.  

A premissa é de que a inserção de novas tecnologias, na estratégia do desenvolvimento 

da Indústria 4.0 brasileira, será importante para a competitividade nacional e maior participação 

nas cadeias globais de valor, isso porque haveria mais espaço para o uso eficiente dos recursos 

(físicos, financeiros e informacionais) – o que resultaria em produtos e serviços mais 

competitivos (CNI, 2016a).   
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Segundo levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 

2017), a estimativa de redução nos custos industriais no Brasil, a partir da mudança da indústria 

para o conceito 4.0, será de aproximadamente R$ 73 bilhões/ano. Essa economia envolve 

ganhos de eficiência (R$ 34 bilhões/ano), redução nos custos de manutenção de máquinas (31 

bilhões/ano) e consumo de energia (R$ 7 bilhões/ano).  

Além disso, em outro ponto evidenciado pela ABDI (2017), a Indústria 4.0 também traz 

a possibilidade de uma produção com menor impacto ambiental, uma vez que a otimização dos 

processos industriais pode levar à redução das emissões de CO2, por exemplo. O estudo destaca 

ainda que é possível monitorar de forma pontual cada parte do processo produtivo, o que 

resultaria em uma produção mais sustentável, controlada e com menos gastos – indicando que 

o consumo elevado de recursos naturais tende a cair. 

Neste sentido, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 2018) 

instituiu, em junho de 2017, o Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0 (GTI 4.0), na proposta 

da elaboração de uma agenda nacional. O GTI 4.0 conta com diversas instituições 

representativas (governo, empresas, sociedade civil organizada) e sustenta-se a partir de 

contribuições e debates sobre diferentes perspectivas, além de ações para a Indústria 4.0 no 

Brasil. Com isso, cita-se a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, uma parceria entre MDIC e 

ABDI, onde as medidas contempladas vão desde a difusão de informações sobre este novo 

cenário até a disponibilização de linhas crédito para que mais indústrias possam investir na 

geração ou adoção das tecnologias 4.0. 

Sobretudo, como vem ocorrendo em outros países, a disseminação das tecnologias da 

Indústria 4.0 no Brasil não alcançará todos os setores ao mesmo tempo e da mesma forma. 

Diante do nível de heterogeneidade da indústria brasileira, é interessante que as políticas sejam 

adaptadas para os diferentes setores e conjuntos de empresas, os quais assumirão velocidades e 

condições distintas (CNI, 2016a).  

 

 

2.3.1. O Mercado de Trabalho na Indústria 4.0 

 

Como visto anteriormente, a Indústria 4.0 é baseada no desenvolvimento de novas 

tecnologias aplicadas nos processos produtivos, trazendo maior eficiência e produtividade 

através da digitalização das atividades industriais. Sendo assim, sua implantação envolve 

desafios que vão desde pesquisas até os impactos sociais que podem surgir. 
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A economia brasileira precisa se adaptar para implantar e acompanhar a quarta 

revolução industrial. Novas tecnologias e digitalização dos processos levam a uma mudança no 

perfil profissional, para minimizar os possíveis efeitos negativos como desempregos é 

necessária uma preparação (CNI, 2016). 

Junto com a mudanças trazidas pela Indústria 4.0 para as empresas também se observa 

a necessidade de um perfil profissional mais preparado, pois as empresas passarão a trabalhar 

com equipes multidisciplinares e não apenas com o especialista em cada área. Nesse sentido, 

cabe ao profissional se atualizar e capacitar para atender as mudanças na economia 

(GONÇALVES, 2018). Além disso, é fundamental incentivos por partes do governo em relação 

à Pesquisa e Inovação, estimulando a educação profissional multidisciplinar. 

Para o profissional de Engenharia Química não é diferente, a palavra-chave é 

multidisciplinaridade, o profissional deve se capacitar em áreas diferentes e, com isso, 

complementar sua formação. 

 

 

2.4.  Indústria Química Brasileira: Perspectivas para Sustentabilidade e Geração de 

Energia Renovável 

 

Um estudo publicado em 2018 pela Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim) em parceria com a Deloitte ressalta sobre o papel do Indústria Química no fomento 

de soluções avançadas – citando inclusive o termo “Química 4.0”, em alusão ao 

desenvolvimento do setor frente à Indústria 4.0.  

A indústria química é responsável por 10% do PIB da indústria no Brasil, sendo a oitava 

maior indústria química do mundo e tornando-se o terceiro maior segmento na manufatura do 

país. Além de estar presente na produção de insumos para outras áreas, essa é uma etapa 

importante na agregação de valor da cadeia produtiva, uma vez que a complexidade tecnológica 

aumenta a partir da exploração e produção, seguindo pelo refino até o consumo (ABIQUIM; 

DELOITTE, 2018).  

Dito isso, o setor químico é identificado como o segundo que mais dinamiza a economia 

e, por isso, apresenta um grande potencial no cenário brasileiro de desenvolvimento da Indústria 

4.0. Considerando de antemão as usuais ferramentas de automação e sistemas de informação 

mais robustos, uma consultoria Mckinsey (2017) reforça ainda que existem três principais 

formas das novas tecnologias digitais influenciarem a indústria química: 
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• Aumento de desempenho nos processos de manufatura, vendas e marketing, 

pesquisa e desenvolvimento: a análise de dados possibilita maiores rendimentos, 

menor consumo de energia e manutenção mais efetiva. A aplicação em duas grandes 

indústrias químicas resultou em 10% de aumento na produção (sem investimento em 

capital), redução de 25% no consumo de vapor de alta pressão e diminuição de 26% 

no consumo de energia. Em questões de P&D, os benefícios foram identificados pelo 

desenvolvimento de novas especialidades químicas com valor agregado, simulação 

de experimentos e capacidade preditiva no desenvolvimento de formulações. 

• Mudanças nos clientes: setores que dependem da indústria química também 

estão passando por modificações em seus processos. Na agricultura, por exemplo, 

têm-se utilizado cada vez mais imagens por satélite, dados geológicos, 

meteorológicos, geoespaciais e informações sobre sementes, fertilizantes e 

defensivos agrícolas, com isso, tende-se a um maior controle na aplicação de 

pesticidas e fertilizantes. Ou seja, a redução na demanda por químicos agrícolas deve 

ser considerada. Em outro caso, a migração do comércio para plataformas online 

impacta diretamente na fabricação de embalagens. No âmbito da impressão 3D as 

oportunidades são ampliadas para o mercado de termoplásticos de alta performance 

e aditivos para impressão.  

• Modelo de negócios atrelado ao desempenho: o conhecimento sobre o 

desempenho do produto enquanto este é utilizado proporciona novos modelos de 

negócios – citando-se catalisadores ou compostos para o tratamento de água como 

exemplo. A venda dos produtos atrelados a um modelo de pagamento vinculado à 

performance é viabilizada através do compartilhamento de dados em tempo real, 

analisando in situ o desempenho do produto. Nesse sentido, o monitoramento e 

escolha de matérias-primas à distância, acompanhamento do transporte e 

armazenamento de materiais em tempo real, entre outros, são também oportunidades 

com maior rastreabilidade e segurança para a indústria química. A KPMG destacou 

recentemente que, com o Big Data e ferramentas analíticas, muitas empresas do setor 

estão desenvolvendo soluções inteligentes a partir de dados de fornecedores, chão de 

fábrica, vendas, marketing, P&D e terceiros.  
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Como oportunidades para a Indústria Química brasileira, Abiquim e Deloitte (2018) 

citam, entre outros pontos, incentivo ao desenvolvimento sustentável dos demais setores, uso 

de energia a partir de fontes renováveis e a Química 4.0. Respectivamente, o panorama é de 

que: o setor possui potencial para contribuir com o desenvolvimento sustentável ao promover 

produtos e processos que poupem os recursos naturais e gerem menos impacto ao meio 

ambiente; fontes de energia renovável podem redinamizar a indústria química, especialmente 

aquelas relacionadas ao tratamento de biomassa; e, com a digitalização, a expectativa é de que 

esse segmento assuma um papel importante ao unir energia e o setor industrial, fazendo uso de 

oferta em energia renovável até manufatura de matérias-primas sintéticas, reduzindo então o 

uso de materiais fósseis. 
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CAPÍTULO III A INDÚSTRIA 4.0 E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Esse capítulo apresenta a conceituação de sustentabilidade, suas classificações e 

potencialidades dentro do cenário atual. Além de introduzir o conceito inicial de geração de 

energia, de modo a discutir as possibilidades para sustentabilidade da Indústria 4.0 dentro de 

energias renováveis.  

 

 

3.1.  Conceito de Sustentabilidade 

 

  A origem do termo sustentabilidade ocorreu no ano de 1987 durante uma Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A então presidente da Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, G. Harlem Brundtland, apresentou um relatório, no 

qual caracterizava desenvolvimento sustentável como aquele que atende o desenvolvimento do 

presente sem prejudicar a existência das gerações futuras (FARIA, 2014). 

A Tabela 3.1, a seguir, mostra quais foram os principais marcos históricos ligados a 

sustentabilidade ao longo dos anos. 

A sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento sustentável e deve reunir ideias 

e estratégias que contemplem todos os pilares. Buscando ser socialmente justo, 

economicamente viável e ambientalmente correta. Dos inúmeros conceitos ligados ao termo 

tem-se o crescimento sustentado, que é quando a economia cresce de maneira segura e 

constante; gestão sustentável que corresponde a administrar uma organização evitando 

impactos ambientais e valorizando o meio ambiente (TERTULIANO et al, 2019). 
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Tabela 3.1 – Principais Marcos Históricos da Sustentabilidade 

Adaptado de: Bacha et al. (2010). 

 

 

3.1.1. Pilares da Sustentabilidade 

 

O considerado tripé da sustentabilidade tem como objetivo o equilíbrio entre o social, 

ambiental e o econômico (FRANCE, 2013).  

1980 
Em 1980 surge a noção de Ecologia profunda, que coloca o homem como o 

componente de sistema ambiental complexo, holístico e unificado. 

1983 

A ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que 

desenvolveu o paradigma de desenvolvimento sustentável, cujo relatório (Our 

Common Future) propunha limitação do crescimento populacional, garantia de 

alimentação, preservação da biodiversidade e ecossistemas, diminuição do 

consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias de fontes energéticas 

renováveis, aumento da produção industrial a base de tecnologias adaptadas 

ecologicamente, controle da urbanização e integração campo e cidades menores e 

a satisfação das necessidades básicas. 

1992 

Realizou-se no Rio de janeiro a ECO-92 (a Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento) na qual foram elaboradas a Carta da Terra 

(Declaração do Rio) e a Agenda 21, que reflete o consenso global e compromisso 

político objetivando o desenvolvimento e o compromisso ambiental. 

1997 

Discutido e negociado em Quioto no Japão, o Protocolo propõe um calendário 

pelo qual os países membros teriam obrigação de reduzir a emissão de gases do 

efeito estufa. Em novembro de 2009, 187 países haviam aderido ao Protocolo. 

2002 
Aconteceu, em Johanesburgo, a conferência mundial denominada Rio + dez, onde 

se instituiu a iniciativa “Business Action For Sustainable Development”. 

2009 
Realiza-se em Copenhagen a 15ª Conferência do Clima (COP 15) das Nações 

Unidas, evento que reuniu 25 Chefes de Estado. 
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• Sustentabilidade Ambiental:  cuidar e zelar do meio ambiente se tornou uma 

tendência, nos últimos anos. É fundamental analisar quais os efeitos sobre o meio 

ambiente que uma atividade econômica pode trazer, nesse sentido empresas e 

sociedade devem se alinhar para criar novas ideias a fim de amenizar os efeitos 

negativos de toda atividade (FRANCE, 2013). 

• Sustentabilidade Econômica: pode ser relacionado com o crescimento da 

produtividade e a renda por habitante. Deve incentivar que o crescimento seja 

sustentável e com distribuição de recursos mais igualitária para a sociedade, sendo 

que possuir um capital maior acarreta maior investimento e retorno para a população 

(SANTESSO, 2012). 

• Sustentabilidade Social: a sustentabilidade social está relacionada com o “Bem 

Estar Social” e a qualidade de vida da população, com objetivo de reduzir as 

diferenças sociais (SANTESSO, 2012). 

 

 

3.2. A Sustentabilidade e a Indústria 

 

De uma maneira geral, o comportamento da economia global se baseava em que os 

recursos materiais não fossem limitados e isso levou ao uso descontrolado de recursos naturais, 

como combustíveis fósseis, biomassa e de minerais (LOPES, 2019). 

A indústria foi responsável pelo desenvolvimento rápido das cidades e sociedade, porém 

para tal foi liberado grandes quantidades de gases nocivos e impuros na atmosfera que 

prejudicaram o meio ambiente. Nesse sentido, as empresas atualmente vêm sofrendo uma 

pressão da necessidade de incentivar e promover o desenvolvimento sustentável, garantindo o 

crescimento econômico e ao mesmo tempo minimizar os danos já causados ao meio ambiente 

ou evitar futuros (TERTULIANO et al, 2019). 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável é preciso de metas para longo prazo e nesse 

sentidos foram definidos os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) para o futuro, 

alguns desses objetivos são: combater a fome e aliviar a pobreza; reduzir a desigualdade; 

garantir acesso à água, ao saneamento e à energia; combater às mudanças climáticas e seus 

impactos e promover o uso consciente de ecossistemas terrestres (CARVALHO, 2015). 
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Inovar levando em conta os três pilares da sustentabilidade ainda é um grande desafio, 

pois requer novos instrumentos e novos modelos de gestão. Não deve ser uma obrigação 

somente por parte das empresas, mas também das intuições de ensino e pesquisa, assim como 

dos órgãos governamentais (BARBIERI, 2010). 

Sendo assim, deve existir uma boa relação entre Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Sociedade do Conhecimento com as empresas capacitadas, garantindo que será presente o 

conhecimento intelectual e a base produtiva (IPEA, 2008). 

Através do uso das ferramentas da indústria 4.0, busca se aumentar a produtividade e a 

eficiência para os processos industriais, além de também minimizar os efeitos nocivos ao meio 

ambiente. Outro ponto importante, é que com as novas tecnologias espera-se que a quantidade 

de resíduos gerados reduza ao longo dos anos e assim permite às empresas criar destinos 

eficientes para seus produtos que se encontram na fase final da vida útil (TERTULIANO et al, 

2019). 

De modo geral, a inovação incentiva que o desenvolvimento econômico seja sustentável 

e que permita a competitividade das empresas para se manterem no mercado (PINSKY et al, 

2015). 

“Para acelerar o crescimento dos renováveis é preciso: 1) vencer as resistências dos 

mercados e eliminar os subsídios às fontes não-renováveis (fósseis e nuclear); 2) 

subvencionar a entrada de novas tecnologias, reduzindo seus custos; 3) estabelecer 

políticas mandatórias e progressivas para sua introdução; 4) disseminar as tecnologias 

para que os países em desenvolvimento as incorporem mais rapidamente sem ter de 

passar por estágios intermediários e mais poluentes (efeito leapfrogging)” 

(GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

 

 

3.2.1.  Conceitos Ligados à Sustentabilidade – Economia Circular  

 

O uso desordenado dos recursos naturais gerou um outro problema que é o grande 

volume de resíduos gerados e sem ter coleta ou destino adequado, muitas vezes descartado de 

modo errôneo e causando prejuízos ao meio ambiente. Em 2017, só da indústria de 

transformação digital foram descartados 48 milhões de toneladas de resíduos (LOPES, 2019). 

A economia circular surge do princípio de não desperdiçar e é baseado no próprio ciclo 

da natureza (LOPES, 2019). 

De acordo com a Deloitte (2017), pode-se entender como economia circular as medidas 

tomadas que contribuem para economizar, como por exemplo estendendo a vida útil dos 

produtos, reduzindo o consumo de recursos utilizados na fabricação. Além de aplicar mais a 

reciclagem e reutilização. 



37 

 

 

Para exemplificar o funcionamento da economia circular, a Figura 3.1, apresenta um 

esquema simplificado desde a entrada da matéria-prima até a saída dos resíduos. 

 

 

Ainda com base na Deloitte (2017), alguns exemplos de caso que foram aplicados a 

economia circular no setor químico: 

 

• (Re)desenhar: Substituição do aço e do alumínio pela fibra de carbono na 

produção de veículos, garantindo redução do peso e menor consumo de combustível 

e emissão de CO2. 

• Retorno: A empresa SafeChem, através de parceirias com outras indústrias 

ligadas a limpeza conseguiu reduzir a quantidade de solventes presentes em águas 

residuais. 

• Produção eficiente em recurso: A Covestro também tem exemplo de 

fabricação de produtos químicos que protegem o clima e economizam recursos 

naturais substituindo parte do petróleo usado por outros processos de produção 

menos poluente. 

• Reciclar:  Uma associação de empresas pretendem começar a produção de 

metanol de base biológica e etanol utilizando resíduos que não podem ser reciclados 

mecânicamente.  

 

Figura 3.1 – Esquema de Funcionamento da Economia Circular 

 

 
        Fonte: Kaleydos (2019). 
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A economia circular também vem ganhando força em aplicações na agricultura por estar 

relacionada ao uso dos recursos naturais e diposta a utilização do três R’s – Reciclar, Reutilizar 

e Reduzir (LOPES, 2019). 

Na produção do etanol – tema que será discutido nos capítulos seguintes - pode ser 

percebida a economia circular durante o ciclo de vida do etanol. Já é uma realidade durante esse 

processo a reutilização dos subprodutos, utilizados como fonte de vapor na geração de energia 

atravéz da queima do bagaço ou como fertilizantes no próprio campo de cultivo, com a torta de 

filtro e vinhaça (DIAZ, 2011). Além disso, a palha da cana fica no local de cultivo como forma 

de proteção e enriquecimento do solo (LOPES, 2019). 

 

 

3.2.2. Políticas de Estímulo à Inovação Sustentável 

 

As leis, dentro do contexto de desenvolvimento sustentável tem uma importância muito 

grande, tanto no sentido de fiscalização em prol do meio ambiente quanto para incentivar e 

promover novas linhas de pesquisas e desenvolvimentos, garantindo uma inovação ao país. 

Segundo um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2008), sobre a inovação e seus impactos no setor produtivo do Brasil, as 

empresas que mais investem em Pesquisa e Inovação obtêm uma margem de lucro maior 

e beneficia também os seus trabalhadores. Porém, ainda o número de empresas ainda do 

setor produtivo que investem em inovação é baixo.  

De acordo com o Ipea (2008), “a experiência internacional mostra que o 

desenvolvimento de um robusto Sistema Nacional de Inovação foi de fundamental 

importância para os países que lograram maiores níveis de desenvolvimento”. Sendo de 

grande importância para que um país tenha sucesso na inovação sustentável tenha 

também uma boa política de incentivo. 

Já vem sendo implementadas no Brasil políticas de apoio à inovação para as empresas, 

com objetivo de desenvolver cada vez mais produtos, processos e distribuição mais 

sustentáveis. Em 2003, a inovação foi considerada como fator de grande importância para que 

as empresas brasileiras alcancem a diferenciação de seus produtos e se destaquem no mercado 

(IPEA, 2008).  

Os principais financiadores de projetos de Pesquisa e desenvolvimento (P&D) das 

empresas e das Universidades no país é o BNDES e a Finep (IPEA, 2008). Sendo que o 

BNDES oferece financiamento para atividades inovadoras realizadas pelas empresas e 
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para as atividades científicas existem as fundações de apoio à pesquisa que t ambém 

oferecem crédito.  

 Assim como já existe em outros países, no Brasil existe a Lei de Inovação que 

permite o financiamento direto à inovação na empresa, realizado a partir de uma disputa 

e a escolhida tem seus recursos destinados aos projetos tecnológicos (IPEA, 2008). 

 

 

3.2.3. Impactos da Utilização de Fontes de Energia não Renováveis  

 

O problema do aquecimento global tem se intensificado em consequência das ações 

humanas ao longo das gerações e também do uso de combustíveis fósseis que contribuem para 

o aumento dos gases do efeito estufa (GEE) (LIMA, 2012), como metano, (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) e outras substâncias liberadas na atmosfera (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

Grande parte da responsabilidade dos efeitos nocivos causados ao meio ambiente, que 

levou ao aumento do efeito estufa, está relacionado ao sistema energético mundial 

(GOLDEMBERG; LUCON, 2007).  

Um dos gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, o CO2, é liberado 

principalmente da queima do carvão como combustível fóssil. O carvão pode gerar 

aproximadamente duas vezes mais de CO2 que o gás natural considerando a mesma quantidade 

de energia (FAPESP, 2010). 

Nesse contexto, alguns dos principais motivos que não se deve permanecer no sistema 

energético atual, resumidamente, são que os limites das reservas naturais já estão baixos e as 

mudanças climáticas que vem acontecendo (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). Sendo assim, 

se faz necessário que sejam feitas alterações na situação atual em busca de minimizar esses 

efeitos e encontrar novas formas de gerar energia levando em consideração o desenvolvimento 

sustentável (LIMA, 2012). 

 

 

3.3.  Eficiência Energética  

 

De acordo com a ENGIE, a Eficiência Energética trata-se de “um consumo de energia 

elétrica com menos recursos, evitando desperdícios e contribuindo com o meio ambiente”. 

Políticas públicas devem incentivar o uso e produção de fontes de energias limpas 

devido a atual situação de intensificação do efeito estufa e mudanças climáticas. Nesse sentido 
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o mercado brasileiro deve contar com apoio de órgãos públicos para investimentos em 

tecnologia e pesquisas, a fim de obter energia limpa (LIMA, 2012). 

Segundo o Portal Solar, no Brasil já existem algumas empresas que colaboram para a 

geração de energia a partir do uso de fontes renováveis, dentre elas estão: 

• Banco do Brasil: Em parceria com uma empresa portuguesa de energia elétrica, 

o Banco do Brasil pretende gerar energia suficiente para 58 de suas agências durante 

15 anos. 

• Braskem:  A empresa fez uma parceria com a EDF Renováveis com o objetivo 

de comprar energia eólica durante 20 anos e assim também apoiar o desenvolvimento 

do Complexo de Folha Larga. 

• Ambev: Já a empresa Ambev pretende ter toda a eletricidade utilizada em seus 

processos vinda de fontes limpas até o ano de 2025. Para isso investiu em usinas de 

energia eólica. 

• Google: Todas as filiais espalhadas pelo mundo pertencente a Google trabalham 

com somente energia renovável.  

Segundo o Pacto Global (2018), “ser sustentável não é mais uma opção, é condição 

essencial para participação no mercado internacional, exportando mercadorias e serviços, e 

recebendo investimentos”. 

A previsão para o Brasil é que juntamente com o crescimento econômico também 

aumente a demanda pela energia. Há expectativas para que haja crescimento da oferta de 

eletricidade em mais setores substituindo o que vem da queima de combustíveis fósseis 

(GREENPEACE, 2016).  

Acredita-se que com essas trocas de fontes de energia haverá uma redução na emissão 

dos gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa em 20%, passando a utilizar como fonte 

de energia a biomassa. Apesar de inicialmente parecer que essa substituição represente 

investimentos extras o saldo no final é positivo (MENEZES et al, 2011).          

O Brasil ainda carece de muitas melhorias no sistema de fornecimento de energia, tanto 

para os consumidores quanto para as indústrias. Pois, para que o funcionamento industrial 

aconteça sem intercorrências é fundamental que sua rede elétrica não tenha interrupções 

(FIRJAN, 2016). 
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A Figura 3.2, exemplifica algumas das ações que devem seguidas para ser possível a 

implantação de Eficiência Energética no Brasil. 

 

 

 

Segundo o Greenpeace (2016), acredita-se que “o emprego de melhores práticas e 

tecnologias faria com que a demanda global de energia fosse reduzida em 47% até 2050”. 

Nesse sentido, já vem sendo feito em vários países ações na tentativa de promover a 

limpeza de danos causados pelo uso de combustíveis fósseis através da captura CO2 e posterior 

lançamento em depósitos subterrâneos – porém esse processo não resolve ainda o problema das 

mudanças climáticas e intensificação do efeito estufa (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Ações Necessárias para Implementação de Eficiência 

Energética no Brasil 

 

 
         

        Fonte: GREENPEACE (2016). 
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3.4.  Matriz Energética Brasileira e Potencial Geração de Energia Renovável  

Ao contrário da não renovável, fontes renováveis são vistas como “inesgotáveis”, pois 

se regeneram a longo prazo. Como a reposição das fontes de energia fóssil e nuclear exige um 

espaço de tempo geológico, essas são consideradas não-renováveis (GOLDEMBERG; 

LUCON, 2007). 

Em suma, as fontes fósseis de energia foram formadas a partir da matéria orgânica que 

se acumulou no subsolo terrestre ao longo de milhões de anos, originando substâncias como 

petróleo, carvão mineral e gás natural. Alguns elementos químicos presentes na crosta terrestre 

geram energia através da fissão de seus núcleos (fontes primárias de energia nuclear), caso do 

urânio. Enquanto isso, os potenciais hidráulicos (quedas d’água), eólicos (ventos), radiação 

solar, o calor do fundo da Terra (geotermal), a energia maremotriz (marés e ondas) e biomassa 

geram energia e podem ser repostos, portanto, considerados renováveis (GOLDEMBERG; 

LUCON, 2007). 

Do ponto de vista sustentável, a queima de combustíveis fósseis é responsável por 

emissões de diversos poluentes, desde os principais GEE emitidos na queima desses 

combustíveis até enxofre. A utilização da energia também contribui para a liberação de metais 

como chumbo e mercúrio – compostos críticos quando expostos ao meio ambiente. Ademais, a 

extração, transporte e processamento de fontes de energia primária – como carvão, petróleo e 

urânio – estão associados a uma série de riscos para o solo, água e ecossistemas (IAC, 2007). 

Todavia, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2019), a Matriz 

Energética brasileira possui grande participação em energia renovável, 45,3% com base no ano 

de 2018, onde:  17,4% cana-de-açúcar, 12,6% hidráulica, 8,4% lenha e carvão vegetal e 6,9% 

lixívia e outras. No que diz respeito às fontes não renováveis, o petróleo é o mais dominante 

(34,4%), seguido do gás natural com 12,5%, 5,8 % com o carvão mineral e 1,4% com urânio 

(Figura 3.3).  
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Devido à grande importância da energia renovável na matriz energética, o Governo 

Federal considera o setor como um dos mais estratégicos para o país. De um modo geral, a 

Oferta Interna de Energia (OIE) – definida como a energia necessária para movimentar a 

economia dos países – baseia-se majoritariamente em fontes fósseis, do ponto de vista mundial 

(MDIC, 2018). Em comparação aos resultados mundiais, as fontes renováveis eram 43,5% no 

Brasil e 13,7% na escala global – com referência no ano de 2016 (Figura 3.4).  

 

 

  

Figura 3.3 – Matriz Energética Brasileira 

 
 
Adaptado de: Goldemberg; Lucon (2007). 

 

Figura 3.4 – Participação das Renováveis na OIE Brasileira 

 
 

Adaptado de: EPE (2019). 
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CAPÍTULO IV A PRODUÇÃO DO ETANOL E SEUS DESAFIOS 

 

 Neste capítulo são analisadas as principais etapas do ciclo produtivo do etanol, 

ressaltando sobre o uso de combustíveis fósseis nas atividades e como isso influência na 

eficiência energética.   

 

4.1.  Geração de Energia pela Biomassa e os Biocombustíveis  

 

Dentro deste estudo, a geração de energia pela biomassa da cana de açúcar na produção 

de etanol foi considerada como ponto central, uma vez que, dentre as fontes renováveis de 

energia disponíveis atualmente, a biomassa da cana evidencia-se como sendo a mais 

significativa no contexto brasileiro – correspondendo a 17,4% da Oferta Interna de Energia, 

ficando atrás somente do petróleo e seus derivados (34,4%) na Matriz Energética (EPE, 2019).  

Além disso, em termos de consumo industrial, o bagaço de cana fica em segundo lugar 

(16,3%), depois da tradicional eletricidade (21,3%).  Todavia, na Matriz Elétrica, o bagaço de 

cana – em conjunto com a lenha, lixívia, biodiesel e outras fontes primárias – ocupa a terceira 

posição (8,5%), com hidráulica em primeiro (66,6%) e gás natural em segundo (8,6%). Já no 

setor do transporte, o consumo do etanol é de 18,8%, óleo diesel 43,6% e gasolina 25,8% (EPE, 

2019). 

Por esse motivo, os biocombustíveis líquidos (em especial o etanol) são cada vez mais 

relevantes para a matriz energética mundial, como uma das formas mais indicada de energia 

renovável para o setor de transporte, competindo diretamente com os combustíveis fósseis 

(DÍAZ, 2011). 

Dito isso, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2008), a biomassa 

é entendida como a matéria orgânica que pode ser transformada em energia mecânica, térmica 

ou elétrica. De acordo com a sua origem, ela pode ser dividida em: florestal (madeira, 

principalmente), agrícola (soja, arroz, cana de açúcar, por exemplo) e rejeitos urbanos e 

industriais (sólidos ou líquidos, inclusive o lixo).  

Para a produção em larga escala de energia elétrica e biocombustíveis, cita-se o uso da 

biomassa agrícola – obtida pelo processamento dos resíduos das agroindústrias e suas 

plantações. Dessa forma, a partir da cana de açúcar é possível utilizar como matéria prima para 

potencial energético: o bagaço, a palha e o vinhoto (ANEEL, 2008). 

Em relação às técnicas utilizadas para a transformação da biomassa em energia, tem-se 

(ANEEL, 2008): 
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• a combustão direta, onde a combustão é a transformação da energia química 

em calor, por meio das reações com o oxigênio fornecido. Método utilizado em 

fogões (cocção de alimentos), fornos (na metalurgia) e caldeiras para a geração de 

vapor;  

• a pirólise ou carbonização, o mais antigo dos processos de conversão de um 

combustível sólido (normalmente lenha) em outro de maior disponibilidade 

energética (carvão). Consiste no aquecimento do material em altas temperaturas e 

“quase ausência” de ar. Neste caso, o principal produto é o carvão vegetal, com 

densidade energética duas vezes superior ao combustível de origem e, por isso, 

queima em temperaturas mais elevadas; 

• a gaseificação que, por meio de reações termoquímicas envolvendo vapor 

quente e oxigênio, torna possível a transformação do combustível sólido em gás 

(mistura de monóxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, metano e dióxido de 

carbono). Este gás, por sua vez, pode ser utilizado em motores de combustão interna 

e turbinas. Além disso, é possível remover os componentes químicos nocivos ao 

meio ambiente e a saúde humana; 

• a digestão anaeróbica que consiste na decomposição do material, na ausência 

de ar e pela ação de bactérias. Prática utilizada no aproveitamento energético de 

dejetos orgânicos (esterco animal), gerando o biogás – composto basicamente de 

metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2); 

• a fermentação, pela qual os açúcares de plantas como cana de açúcar são 

convertidos em álcool pela ação de microrganismos. O produto resultante é o etanol, 

seja na forma de álcool hidratado e, em menor escala, o álcool anidro. Ademais, o 

resíduo sólido do processo pode ser utilizado em usinas termelétricas para a produção 

de eletricidade;  

• e a transesterificação, reação de óleos vegetais com um produto intermediário 

ativo (metóxido ou etóxido), proveniente da reação entre álcoois (metanol ou etanol) 

e uma base (hidróxido de sódio ou de potássio). Os derivados são a glicerina e o uma 

mistura de ésteres etílicos ou metílicos (o biodiesel), utilizado em motores de 

combustão interna. No Brasil, a este processo é baseado na palma e babaçu (região 
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Norte), soja, girassol e amendoim (regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e mamona 

(semiárido nordestino), além de outras matérias primas de origem vegetal. 

 

 

4.2.  Produção do Etanol Brasileiro a partir da Cana de Açúcar 

 

O álcool etílico (CH3CH2OH), ou etanol, pode ser gerado a partir do processamento e 

fermentação de cana de açúcar, milho, beterraba, batata, entre outros. Na indústria 

sucroalcooleira brasileira, a cana é a principal matéria-prima e pode ter dois destinos: produção 

de açúcar ou etanol (ANP, 2016). 

Devido à necessidade de amenizar as crises do setor açucareiro e redução da 

dependência do petróleo importado, no começo do século XX, o etanol foi introduzido na matriz 

energética do Brasil. No ano de 1925 ocorre a primeira experiência brasileira com etanol 

combustível. Já em 1933, através do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e, pela Lei nº 737, 

torna-se obrigatória a mistura de etanol na gasolina. O IAA foi finalizado em 1990, todavia, a 

partir de 2003, com os veículos flex-fuel – que admitem operar com qualquer porcentagem de 

etanol na mistura combustível –, o setor ganhou novo impulso (LEITE; CORTEZ, 2008). 

Atualmente, os automóveis utilizam duas categorias de etanol (hidratado e anidro), onde 

a maior produção compete ao primeiro (Figura 4.1), usado diretamente em motores 

desenvolvidos para este fim, com tecnologia flex. O anidro, por sua vez, é misturado à gasolina 

em proporções variáveis (ANP, 2016). 

Em relação ao processamento, este pode ser definido como de 1ª geração ou 2ª geração. 

A diferença mais relevante entre as plantas de 1º e 2º geração é que as de segunda geração 

Figura 4.1 – Produção Nacional de Etanol Anidro e Hidratado 

 

 
     Fonte: ANP (2020). 
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incluem etapas de pré-tratamento e hidrólise da celulose anteriores à fermentação. Essas 

tecnologias permitem aumentar a produção de etanol, com a mesma área plantada, devido ao 

aproveitamento do bagaço e da palha (ANP, 2016). Isso porque uma parte considerável do 

vegetal não é açúcar, nem amido, mas fibras – as quais não podem ser digeridas pelos fermentos 

tradicionais (LEITE; CORTEZ, 2008). O ATR (Açúcar Total Recuperável) da cana-de-açúcar 

é um dos indicadores que apontam a qualidade da cana – segundo sua capacidade de ser 

convertida em açúcar ou etanol –, podendo ser influenciado por clima, idade das lavouras e a 

forma de colheita (CONAB, 2020).  

 A produção de etanol oriundo de cana-de-açúcar deverá ser de 29,3 bilhões de litros, 

segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2020) – 13,9% em relação 

à safra passada (a maior do setor sucroenergético nacional). Os números das últimas safras 

(Figura 4.2) apontam a tendência de aumento da produção de etanol com grande participação 

dos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, respectivamente. 

 

 

 

4.3. Etapas de Produção do Etanol 

 

Em geral, as etapas para a produção do etanol de cana de açúcar podem ser concentradas 

em cinco blocos: extração da matéria-prima, produção, reciclagem, distribuição e utilização do 

produto. De forma resumida, a extração da matéria prima corresponde ao cultivo da cana; a 

produção concentra-se na fase de transformação industrial, desde a entrada na usina, incluindo 

também a geração de energia elétrica e vapor; a reciclagem proporciona a utilização de 

 

Figura 4.2 – Evolução da Produção de Etanol Total a partir da cana de 

açúcar  

 

 
  

 Fonte: CONAB (2020). 
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subprodutos para aplicação em fertirrigação (técnica de fertilização via irrigação), por exemplo; 

a distribuição  transporta o etanol até os postos de venda; e a utilização se dá pela combustão 

em veículos automotores (DÍAZ, 2011).  

Para este trabalho, a análise central parte de dois blocos principais no contexto de 

Indústria Química e oportunidades para a Indústria 4.0: a extração da matéria prima e a 

produção.  

 

 

4.3.1. Extração da Matéria Prima 

 

De acordo com Santiago e Rossetto (2007a), a fase agrícola do processo canavieiro, 

considerando que a área já tenha sido desmatada e que seja utilizada para a agricultura, inicia-

se pelas operações de limpeza do terreno, avaliação da qualidade do solo, nivelamento, aração 

e gradagem – a fim fornecer as condições biológicas e físico-químicas necessárias. 

Além disso, segundo Ometto (2005), o ciclo do plantio e colheita se dá pelo preparo 

periódico do solo. Isso porque, após o primeiro corte, a planta continua a crescer para a nova 

colheita. Tem-se a chamada cana soca (segundo corte) e cana resoca (terceiro corte em diante), 

por até cinco seguidos. A produtividade vai decrescendo a cada colheita, até chegar ao ponto 

de limpeza total do terreno, para o recomeço de outro ciclo.  

A renovação do canavial pode ser realizada pelo método mecânico, químico, ou até 

mesmo ambos em conjunto. Para o método mecânico, Santiago e Rosetto (2007b) elencam as 

seguintes operações: aração e gradagem ou gradagem pesada, subsolagem, sulcamento e 

adubação. Além da atividade de desenraizar a soqueira – raízes que sobraram dentro e fora da 

terra após o corte – de modo mecânico, pode-se utilizar também o modo químico, em conjunto 

com as operações de preparo de solo, mediante a aplicação de herbicida. 

Um ponto que deve ser ressaltado é que o cultivo da cana-de-açúcar fez parte da 

colonização do Brasil e de alguns outros países. Sua utilização inicial era como alimento através 

da produção de açúcar e atualmente vem se destacando também pela produção de energia a 

partir do etanol, como já levantado anteriormente. Na Índia a cultura da cana-de-açúcar 

representa uma das mais importantes para a indústria e ocupa cerca de cinco milhões de hectares 

do seu território (EMBRAPA, 2015). Assim como o Brasil, o país também é um grande 

produtor de cana-de-açúcar, considerado um dos maiores consumidores de açúcar do mundo 

(PAIVA, 2014). Todavia, o plantio é manual e realizado por inúmeras famílias, posteriormente 

fornecidos às usinas para a realização das etapas de processamento, o que difere do Brasil, onde 
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a usina é responsável pela produção e apenas 70 mil famílias participam da parte produtiva 

(PAIVA, 2014).  

 

 

- Etapa de Plantio 

 

A operação de plantio pode ser manual ou mecanizada, existindo ainda dois métodos, o 

direto e o convencional. No método direto, o sulco – canal onde a muda de cana é colocada – é 

feito por meio de um sulcador sobre a palha restante. Já no convencional, o terreno é submetido 

a operações de aração e gradagem, seguidas do sulcador no solo sem palha. Em casos de solo 

muito compactado, utiliza-se a subsolagem a fim de facilitar a penetração e o desenvolvimento 

das raízes no solo (DÍAZ, 2011). 

No modo manual, o plantio é realizado com o auxílio de um caminhão que transporta a 

cana; alguns funcionários cortam a planta em pedaços (toletes), outros distribuem-na no sulco. 

Segundo Díaz (2011), este modo, associado à erradicação convencional da soqueira, mecânico 

e químico, são os mais usuais. 

 

 

- Etapa de Manejo 

 

Com o plantio, tem-se o manejo da cultura, a fim de acompanhar as propriedades físicas 

e químicas do solo; eliminar ou reduzir a concorrência de plantas invasoras; preservar o sistema 

de controle de erosão; e controlar pragas ou doenças (DÍAZ, 2011). 

Por esse motivo, esta etapa compreende a aplicação de agrotóxicos e a adubação, a fim 

de garantir a máxima produtividade. Os minerais necessários em maior quantidade são 

denominados macronutrientes: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), 

Magnésio (Mg) e Enxofre (S). Aqueles exigidos em menor quantidade são os micronutrientes: 

Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), entre outros (DÍAZ, 2011).  

Díaz (2011) explica que a adubação fosfatada é amplamente utilizada para aumentar a 

produtividade dos canaviais, principalmente brasileiros – que são, em geral, deficientes em 

fósforo. Nesse mesmo sentido, o potássio estimula a vegetação e facilita o armazenamento de 

açúcar, além de ajudar na fixação do nitrogênio, regular a utilização da água e aumentar a 

resistência à seca, geada e moléstias. 
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- Etapa de Colheita 

 

Após a atuação de herbicidas e inseticidas na fase anterior, chega-se à colheita, onde 

ocorre a queima da palha da cana de açúcar, prévia ao corte, em 60% das áreas produtoras no 

Estado de São Paulo (BODDEY et al.,6 2008 apud DÍAZ, 2011).   

O processo da queima da palha é dividido em três fases (ROSSETTO, 2007): 

• Ignição: na presença de oxigênio e baixa temperatura, período inicial e breve 

com pouca concentração de poluentes; 

• Combustão Incompleta: com altas temperaturas e geração de gases tóxicos, 

como CO, CO2, NOx (óxidos de nitrogênio), SOx (óxidos de enxofre), entre outros; 

• Resfriamento: redução da temperatura e liberação de materiais particulados, os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e outras substâncias orgânicas da 

combustão incompleta. 

 

 

4.3.2. Produção (Usina) 

 

A produção do álcool combina diversos processos até a obtenção do etanol. Uma 

descrição detalhada de cada etapa envolvida no processo industrial é discutida a seguir, com 

base no fluxograma apresentado na Figura 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 
6 BODDEY, R. M.; SOARES, L. H. D. B.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S. Bio-Ethanol Production in Brazil. 

In:___ Biofuels, solar and wind as renewable energy systems beneficts and risks. New York Springer, 2008. p. 32. 



51 

 

 

 

 

- Etapa I: Recepção, Limpeza, Preparo 

 

Ao chegar na usina, a cana de açúcar é descarregada por caminhões e conduzida em 

esteiras para o início processo industrial. Em sequência, quando a cana é colhida manualmente 

e queimada, deve-se realizar a lavagem para retirada das impurezas, uma vez que estas podem 

exercer um papel negativo no processo industrial, provocando desgaste nas tubulações, bombas, 

aquecedores e moendas, por exemplo – além de prejudicam a decantação do caldo e a filtração 

do lodo (RODRÍGUEZ, 2010). 

 

Algumas usinas descartam esta operação de lavagem, o que contribui para a redução de 

custos econômicos e ambientais devido à não utilização de água (DÍAZ, 2011). Como no caso 

da cana que é colhida mecanicamente, na forma de talos picados, onde o procedimento de 

lavagem não é realizado devido às elevadas perdas de sacarose. Nessa situação cita-se ainda o 

Figura 4.3 - Fluxograma Básico do Processo de Produção de Etanol 

 
 

 
Adaptado de: CORTEZ et al (2010).  
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uso de um sistema de limpeza a seco, através de ventiladores ou exaustores (UNICAMP; CGEE, 

2009). 

Na sequência, a cana de açúcar é submetida a uma série de facas e desfibradores para 

aumentar a eficiência de extração do caldo. O desfibrador tem a função de romper a maior 

quantidade de células, possibilitando que o açúcar seja extraído mais facilmente pelas moendas. 

O acionamento desses sistemas é feito por turbinas à vapor ou motores elétricos (VILELA, 

2013).  

 

- Etapa II: Extração do Caldo 

 

Logo após o preparo da cana, inicia-se o processo de extração do caldo, que depois de 

tratado e concentrado será direcionado para a produção de açúcar ou álcool. O processo de 

extração consiste na separação física entre o caldo da cana e sua fibra (bagaço), onde, 

respectivamente, um é tratado e concentrado para a produção de etanol ou açúcar e o outro 

direcionado para cogeração de energia nas caldeiras (VILELA, 2013). 

Este processo pode ser feito de duas formas: moagem ou difusão (MARQUES, 2009). 

A moagem, comum nos processos da indústria brasileira, baseia-se na extração do caldo por 

meio de fricção mecânica com a adoção de um conjunto de rolos de esmagamento – que 

impõem uma pressão mecânica à cana desfibrada (MARQUES, 2009).   

Já no processo de extração pela difusão, o caldo é obtido por meio de um fluxo 

contracorrente de água.  

 

A difusão pode ser explicada como o fenômeno pelo qual duas soluções de diferentes 

concentrações separadas por uma membrana semipermeável ou porosa, que após um 

intervalo de tempo se misturam até atingir o equilíbrio. As células de cana imersas na 

água atuam como membranas semipermeáveis e a sacarose é extraída pelo 

escoamento do fluído, por meio de um leito poroso da cana desfibrada (INSTITUTO 

DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, IPT7 , 1990 apud NAZATO et al, 2011). 
 

Após a extração, o caldo da cana segue para o processo de tratamento e é direcionado 

para preparação e produção do etanol. 

 

 

 

 
7 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Manual de Recomendações: Conservação de Energia na 

Indústria do Açúcar e Álcool. São Paulo: IPT. 1990. 796p. 
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-  Etapa III: Tratamento do Caldo para Produção de Etanol 

O caldo extraído da cana deve passar por um processo de tratamento para eliminar 

possíveis resíduos de impurezas que podem prejudicar a qualidade do produto. Esses 

contaminantes a serem removidos podem estar dissolvidos ou não no caldo (PELLEGRINI8, 

2009 apud VILELA, 2013). 

O tratamento consiste basicamente em remover as impurezas do tipo bagacilho, areia, 

microrganismos e partículas coloidais – ao mesmo tempo garantindo que sejam preservadas as 

vitaminas, açúcares e aminoácidos (CORTEZ, 2008). 

No início do processo, a mistura é pré-aquecida e o pH é corrigido utilizando hidróxido 

de sódio, em seguida ocorre o aquecimento permitindo que os gases sejam separados (VILELA, 

2013). 

 Logo depois, o caldo segue para o processo de decantação ficando em repouso por cerca 

de 40 minutos até 2 horas. Obtém-se o lodo resultante, que segue para a etapa de filtração, e o 

líquido de interesse que continua o processo de produção de etanol (VILELA, 2013). 

 

-  Etapa IV: Processo de Filtração 

 

O lodo passa por uma etapa de filtração e é separado em um líquido e um resíduo sólido. 

O líquido retornará ao processo de produção do etanol, enquanto o sólido, conhecido como torta 

de filtro, pode ser encaminhado para os campos de cultivo a fim de ser utilizado como 

fertilizante (DÍAZ, 2011). 

 

- Etapa V: Fermentação 

 

Após a etapa de tratamento, o caldo filtrado segue para tanques (dornas) onde receberá 

a levedura responsável por realizar a fermentação – em geral é usada a Saccharomyces 

Cerevisia. O processo ocorre pela quebra das moléculas de açúcar (glicose), sendo convertidos 

em CO2 e etanol (NUNES, 2017). 

A Equação resumida do processo de fermentação, de acordo com Vilela (2013), é: 

 

C6H12O6 → 2 C2H3OH + 2 CO2 

 
8 PELLENGRINI, L. F. (2009). Análise e otimização termo-econômica-ambiental aplicada à produção combinada 

de açúcar. Álcool e eletricidade.  
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O etanol que pode ter sido arrastado pelo CO2 liberado é recuperado em colunas 

lavadoras e a correção do pH da mistura é feita através da adição de ácido sulfúrico. 

Nessa etapa são utilizados os seguintes equipamentos: dornas, trocadores de calor, 

centrífugas e tanques de tratamento de ácido (VILELA, 2013). 

Essa etapa é geralmente demorada, levando aproximadamente 13 horas. Com a 

centrifugação, o resultado é um vinho fermentado misturado com uma média de 10% de etanol, 

podendo ainda estar presente na mistura o açúcar não fermentado – que deve retornar ao 

processo – e as leveduras que serão, posteriormente, recuperadas (NUNES, 2017). 

 

- Etapa VI: Destilação  

 

Segundo Díaz (2011), as destilarias de etanol no Brasil podem ser do tipo anexas ou 

autônomas. A mais comum delas é a anexa, as quais produzem álcool também a partir do 

produto da fermentação do melaço, subproduto da produção de açúcar (mosto de melaço). Já 

as destilarias autônomas somente produzem álcool pela fermentação direta. 

O vinho do etanol, resultante da etapa anterior, segue para a coluna de destilação onde 

ocorre aquecimento e separação pela diferença de ponto de ebulição, seguida da condensação 

para recuperar os produtos na fase líquida. 

Nessa etapa é obtido o etanol hidratado (NUNES, 2017). Após a destilação, a mistura 

passa pelo processo de retificação, com o objetivo de remover as impurezas que possam ter 

ficado – quanto melhor a separação melhor será a qualidade do etanol hidratado produzido 

(FUGITA, 2014). 

Um subproduto da destilação é a vinhaça, que pode ser reaproveitada parcialmente na 

fertirrigação, sendo tratada também como um resíduo de alto impacto ambiental (LEE, 2017). 

 

- Etapa VII: Desidratação  

 

Na etapa de desidratação é preparado o álcool anidro, a partir do álcool hidratado 

produzido na etapa anterior. Para esse processo podem ser utilizadas diferentes técnicas com 

um agente solvente na coluna de destilação (NUNES, 2017). 

A água e o álcool por se tratar de uma mistura azeotrópica – ou seja, comporta-se como 

uma substância pura e apresenta um ponto de ebulição fixo em uma certa composição – 

impossibilita que somente o processo de destilação seja suficiente para a separação.  
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Sendo assim, para obter o etanol anidro é necessário que o etanol hidratado siga para a 

coluna de desidratação (VILELA, 2013). 

No Brasil, segundo Nunes (2017), o agente de absorção mais utilizado é o ciclohexano. 

Este é adicionado ao topo da coluna e o etanol anidro pode ser retirado pelo fundo.  

         Em seguida, o etanol anidro e hidratado seguem para tanques de armazenamento. 

 

- Etapa VIII: Cogeração de Energia 

 

A cogeração de energia consiste em aproveitar partes da cana que seriam descartadas, 

através da queima do bagaço e da palha (residuais do início do processo). 

A combustão do bagaço gera vapor suficiente para acionar as turbinas, onde sua 

composição é de aproximadamente 60% celulose, 20% hemicelulose e 20% lignina, além da 

umidade presente (VILELA, 2013). Uma vantagem do uso do bagaço com fonte de energia é 

que ele possui número de carbono fixo e um alto valor de conteúdo volátil (NETO9, 2001 apud 

VILELA, 2013). Já a palha apresenta variação de umidade de acordo com a idade e condições 

em que se encontra – se são verdes, secas ou ponteiros (VILELA, 2013). 

O bagaço de cana pode ser queimado em caldeiras, produzindo vapor superaquecido 

para a geração interna de energia elétrica – os excedentes de eletricidade podem ser vendidos 

para a rede pública (LEE, 2017). 

 

 

4.4.  Desafios Tecnológicos para a Produção de Etanol    

 

De acordo com o desenvolvimento tecnológico da cadeia agroindustrial da cana de 

açúcar no Brasil, pode-se dizer, segundo os autores Brasil (2006), Pereira (2009) e Shikida, 

Azevedo e Vian (2011) que o setor é pioneiro na inovação agrícola do país. Avanço devido, 

basicamente, a dois fatores: a importação de tecnologias e a pesquisa interna focada na matéria-

prima (RAMOS; SZMRECSÁNYI, 2002; PEREIRA, 2009; MORAES; BACCHI, 2014). 

Em função da competitividade do etanol, dos padrões de produção e das demandas 

ambientais, novos desafios requerem o surgimento e adoção de tecnologias. Nesse sentido, 

estudos retratam que, atualmente, a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) focam em pontos que 

vão além da cana de açúcar, comtemplando também: o estudo de novas matérias-primas; o 

 
9 NETO, V.C. (2001). Análise da viabilidade da cogeração de energia elétrica em ciclo combinado com 

gaseificação de biomassa.   
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desenvolvimento de técnicas agrícolas; o aprimoramento do processo industrial e novas rotas 

para a obtenção do etanol; além de tecnologias de eficiência do processo e do consumo do 

produto (SANTOS; BORÉM; CALDAS, 2012; BELARDO; CASSIA; SILVA, 2015).  

Sendo assim, como desafios que evidenciam o direcionamento para investimentos e 

campos ou áreas do conhecimento, apontam-se os seguintes gargalos tecnológicos (NREL, 

2007; ABDI, 2014; BRASIL, 2013): 

i) impulsionar a produtividade da matéria-prima;  

ii) promover a eficiência energética dos processos industriais, com economia de 

energia;  

iii) desenvolver a armazenagem, a conservação e o monitoramento da qualidade dos 

produtos; 

iv) e facilitar o aproveitamento integral da matéria-prima. 

 

Na área sucroenergética, de forma mais específica, esperam-se progressos tecnológicos 

em duas perspectivas: 

a) no âmbito agronômico, propõe-se o advento de novas técnicas agrícolas de produção, 

a fim de aumentar a produtividade agronômica da cana (maior rendimento por área 

plantada, rendimento industrial e novas variedades). Busca-se soluções para a adaptação 

das variedades à diferentes condições climáticas, com maiores teores de açúcar ou 

fibras, além de adequação das técnicas de manejo e do desenvolvimento de máquinas 

de plantio e colheita (BELARDO; CASSIA; DA SILVA, 2015; LANDELL et al., 2015; 

IPEA, 2016).  

b) no âmbito industrial, almeja-se formas mais eficientes para o tratamento da biomassa, 

por avanços no processo de produção, novos insumos tecnológicos bioquímicos e, em 

particular, estudo de rotas tecnológicas do etanol de segunda geração (NREL, 2007; 

ABDI, 2014; BRASIL, 2013; IPEA, 2016). 
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CAPÍTULO V ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO ETANOL BRASILEIRO DIANTE 

DA INDÚSTRIA 4.0 E DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Neste capítulo, são discutidos os resultados do trabalho: os agentes da eficiência 

energética na produção de etanol e as soluções da indústria 4.0 para o aumento desse indicador.  

 

 

5.1.  Uso de Energia Fóssil na Produção de Etanol e seu Impacto na Eficiência 

Energética 

 

De acordo com o que foi levantado no capítulo anterior, observa-se que a produção de 

biocombustíveis envolve também o uso de energia fóssil ao decorrer das etapas de produção, a 

começar pelas operações agrícolas – com uso de tratores, caminhões, entre outros – e, em 

seguida, a demanda energética presente nas usinas – seja para processos ou maquinários 

envolvidos (DÍAZ, 2011). Portanto, o uso de combustíveis fósseis e emissão de GEE nessas 

etapas podem ser analisados em relação às possibilidades de melhorias e inovações no setor. 

Díaz (2011) realizou um estudo sobre o uso de recursos fósseis em cada bloco das etapas 

de produção de etanol, reforçando sobre a necessidade de garantir que o suprimento energético 

seja obtido de forma sustentável. Segundo a Análise do Ciclo de Vida (ACV)10, as etapas mais 

consumidoras de recursos não-renováveis são as atividades de plantio, manejo, colheita e 

produção na usina (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Consumo de Recursos Não Renováveis na Produção de Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Adaptado de: DÍAZ (2011). 

 
10 A ACV propõe o estudo de aspectos ambientais e impactos potenciais ao longo da vida de um produto, 

considerando desde a aquisição da matéria-prima, passando por produção, uso e disposição (ABNT, 2001).  

Consumo de Recursos Não Renováveis 

ETAPA kg de recurso/ha.ano 

Plantio 2.624,1 

Manejo 163,8 

Colheita 98,2 

Produção (Usina) 68,6 

Distribuição 9 

TOTAL 2.963,6 
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O consumo de energia nas atividades, por sua vez, pode ser visualizado na Tabela 5.2, 

onde o maior resultado é na etapa de plantio (48%), em função da energia utilizada na produção 

dos fertilizantes, do calcário e do uso de maquinário nas operações agrícolas (DÍAZ, 2011). 

 

Tabela 5.2 – Consumo de Energia Não Renovável na Produção de Etanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Adaptado de: DÍAZ (2011). 

 

 

A etapa da colheita está na sequência (23%), em segundo lugar, principalmente pela 

grande quantidade de energia investida no transporte da cana no percurso campo e usina. O 

processamento na usina também apresenta um consumo relevante (18%), devido ao processo 

de produção dos materiais de construção da usina e utilização de agentes químicos (DÍAZ, 

2011). 

Segundo Lee (2017), o maior consumo de energia está nas atividades de concentração 

do caldo e destilação, pontuando também a demanda de energia mecânica necessária para 

moagem e difusão. Todavia, o autor explica que, de certa forma, a cogeração de energia supre 

toda a demanda necessária na fase industrial, seja por energia mecânica, elétrica ou de calor – 

em usinas mais antigas ou modernas.  

Ao contrário dos resultados acima, Lee (2017) complementa que as análises sobre o uso 

de energia geralmente consideram apenas a energia direta (visível e com custo financeiro), 

como óleo diesel e eletricidade. Insumos como adubos, tratores, caminhões, instalações e 

infraestrutura em geral costumam ser contabilizados somente do ponto de vista financeiro, sem 

analisar o quesito de energia. 

No entanto, muita energia é necessária para a produção, movimentação e manutenção 

de todos os componentes que viabilizam o processo industrial. Sem que esta energia indireta 

Consumo de Energia Não Renovável 

ETAPA MJ/ha.ano % 

Plantio 6.969,9 48% 

Manejo 1.082,4 8% 

Colheita 3.339,4 23% 

Produção (Usina) 2.662,8 18% 

Distribuição 349,3 2% 

TOTAL 14.404 100% 
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seja contabilizada, a energia aparente necessária para a produção pode se tornar subestimada, o 

que influenciaria favoravelmente os indicadores de sustentabilidade dos biocombustíveis – uma 

vez que, em geral, a energia indireta é mais significativa do que a energia direta (LEE, 2017).  

Contabilizando a energia indireta dos prédios, equipamentos e insumos químicos 

necessários, considera-se que a fase industrial é praticamente autossuficiente, com contribuição 

da energia indireta menor do que na fase agrícola. Dois fatores interessantes para esse resultado: 

o transporte da biomassa fica alocado na fase agrícola e a entrega do etanol na de distribuição; 

a infraestrutura da indústria tem uma vida longa e de baixa manutenção, ao contrário dos 

equipamentos agrícolas, expostos ao clima e atividades mais bruscas (LEE, 2017). 

Para entender sobre o potencial de eficiência energética do biocombustível, Macedo et 

al. (2008) e Malça e Freire (2006), sugerem que a avaliação da eficiência termodinâmica e da 

capacidade de renovação dos biocombustíveis seja estipulada pela razão entre o rendimento 

líquido e a energia consumida, ou seja, razão entre a energia renovável disponibilizada e a 

energia fóssil consumida. 

Díaz (2011) acrescenta ainda que a eficiência energética do sistema produtivo pode 

explicitar se este é uma opção viável como fonte de energia, uma vez que os combustíveis são 

termicamente viáveis somente se fornecerem volume maior de energia do que a consumida em 

sua produção.  

No que se refere às emissões de GEE e segundo o que foi apresentado desde o início, os 

biocombustíveis, incluindo o etanol, são levantados como uma alternativa para a redução das 

emissões. Durante o seu ciclo de produção, estima-se que todo o CO2 absorvido na etapa 

agrícola é emitido à atmosfera nos próximos ciclos. Ao longo do ciclo produtivo, há queima de 

combustíveis fósseis, tanto direta como indiretamente e, consequentemente, emissão de CO2 

para a atmosfera (DÍAZ, 2011). 

Cortez (2016) explica que etanol brasileiro obtido no processo de primeira geração é 

considerado um “advanced biofuel”, ou biocombustível avançado pela tradução livre, pois 

consegue reduzir em 61% as emissões de CO2eq11 em relação à gasolina pura. Para este índice, 

a produção do etanol e seu uso não pode emitir mais que 50% do CO2eq, comparada à gasolina 

pura. Logo, a razão que define a eficiência energética final precisa ser maior do que 2,50, 

incluindo energia direta ou indireta. Isso porque o uso de combustível fóssil como fonte de 

energia no ciclo de vida do biocombustível não pode gerar CO2 proporcional ao uso da energia 

fóssil demandada (LEE, 2017). 

 
11 Termo citado por Lee (2017) como: CO2 e outros gases com efeito de aquecimento global equivalente ao CO2. 
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Alguns estudos já realizados sobre a cana de açúcar explicam que a biomassa fornece 

um rendimento energético satisfatório, principalmente, pela grande produtividade por área na 

etapa agrícola, em conjunto com a eficiência baseada na utilização de subprodutos do processo 

(como o caso da vinhaça). BNDES e CGEE (2008) na publicação “Bioetanol de cana-de-açúcar: 

energia para o desenvolvimento sustentável” reforçam que o fator importante neste sentido é o 

alto teor de açúcares da cana, que assegura a melhor conversão para o etanol – em comparação 

com outras biomassas (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 – Eficiência Energética do Etanol para Diferentes Matérias-Primas 

Matéria-Prima 
Energia Renovável/Energia 

Fóssil Utilizada 

Etanol de Milho (USA) 1,3 

Etanol de Cana (Brasil) 8,9 

Etanol de Beterraba (Alemanha) 2,0 

Etanol de Sorgo Sacarino (África) 4,0 

Etanol de Trigo (Europa) 2,0 

Etanol de Mandioca 1,0 

                       Adaptado de: Macedo (2007). 

Segundo os resultados da literatura sobre a eficiência energética da cana de açúcar na 

produção de etanol, Lee (2017) reforça que não é correto comparar os índices de autores 

distintos, pois as análises podem partir de diferentes fronteiras de sistema e considerações. No 

entanto, é importante sinalizar sobre a existência de uma variação no indicador, que pode ir de 

3,15 a 9,4 no mesmo tipo de estudo – onde Lee (2017) apresenta inclusive o resultado de 1,67.  

Diversos autores incluem o uso de torta de filtro e de vinhaça como reaproveitamento 

em adubação, entretanto, as condições nem sempre são claramente declaradas (LEE, 2017). 

Para o resultado de 1,67, o autor não credita a energia disponível nestes subprodutos por falta 

de padronização de procedimentos e referências, por exemplo.  

De qualquer forma, uma análise detalhada sobre as etapas de extração da matéria-prima 

e produção, abrangendo as energias diretas e indiretas (entradas), sugere a possibilidade de 

soluções no sentido de maior eficiência e otimização do processo. Portanto, a produção de 

etanol, apesar de já contribuir para o desenvolvimento de novas formas de energia, pode ser 
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complementada por outras tecnologias de produção que aumentem a eficiência energética e 

tornem o processo mais sustentável (LEE, 2017).    

 

 

5.2.  A Quarta Revolução no Setor Sucroenergético 

 

Com a transição da terceira para a quarta revolução industrial, o setor sucroenergético 

também se mobiliza em relação ao desenvolvimento dos processos produtivos e à inserção de 

novas ferramentas. Venturelli (2015) constrói uma linha histórica apontando que no início da 

década de 80 os painéis de controle eletrônicos substituíram os pneumáticos, depois houve uma 

nova modificação na década de 90 para redes industriais e, recentemente, no início do século 

XXI, tem-se as usinas com centro de operações integrado, com redes de informação e controle. 

Em suma, a agroindústria canavieira, em especial a produção de etanol, passa por 

cenário de expectativa em relação à maiores ganhos de produtividade e eficiência. Por um lado, 

há a pesquisa e inovação para disponibilidade de insumos, aperfeiçoamento de técnicas de 

cultivo, mecanização do plantio e corte da cana de açúcar. Por outro, apontam-se novos insumos 

industriais, desenvolvimento de equipamentos e rotas inovadoras para a produção do etanol 

(IPEA, 2016).  

Neste trabalho, em vista dos principais desafios tecnológicos, parte-se de dois blocos 

determinantes para o desenvolvimento da produção de etanol: o agronômico e o industrial. Para 

cada um desses dois âmbitos, constrói-se a seguir uma análise das mais relevantes “Soluções 

4.0”, aquelas que visam a maior eficiência do setor com base nas tecnologias e ferramentas da 

Indústria 4.0.  

 

 

5.2.1. Âmbito Agronômico: Produção da Matéria-Prima e Soluções 4.0 

 

Como apresentado anteriormente, as etapas que compõem a produção de etanol e que 

estão inseridas no âmbito agronômico são as de Extração da Matéria-Prima, responsáveis por 

79% do consumo de energia não renovável, mais especificamente: plantio, manejo e colheita. 

De forma resumida, de acordo com Díaz (2011), as principais atividades dessas etapas 

encontram-se na Tabela 5.4, em conjunto com os pontos mais relevantes no consumo de ontes 

não renováveis, seja por energia direta ou indireta (denominadas neste trabalho como entradas).  
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Tabela 5.4 – Principais Atividades da Extração da Matéria-Prima e as Entradas Não 

Renováveis 

 Elaboração própria. 

 

Um panorama dos últimos anos demonstra a introdução de novos dispositivos neste 

ambiente, como sensores, drones, sistemas de satélite – entre outras ferramentas que se baseiam 

em tecnologias da Indústria 4.0. Dito isso, diagnóstico e operações agrícolas inteligentes 

favorecem o maior entendimento sobre a produtividade, mudanças climáticas, propriedades do 

solo e incidência de pragas ou doenças. Os relatos estendem-se ainda para a atualização de 

tratores e máquinas com sistemas de monitoramento, operações remotas e acompanhemos em 

tempo real, o que promove a maior integração das atividades e reflete na diminuição de custos 

e em maior eficiência energética.  

Observa-se que um dos fatores comuns à essas práticas agrícolas é a dependência de 

condições climáticas, por exemplo, uma vez que esta pode influenciar no crescimento, no 

desenvolvimento e na produtividade – além de afetar também a relação das plantas com insetos 

e microrganismos, incidindo na ocorrência ou não de pragas e doenças (MASSRUHÁ; LEITE, 

2017).  

Etapas Principais Atividades Entradas 

Plantio 

Corte e escolha da muda, seleção da época de 

plantio, distribuição das mudas no sulco e 

diagnóstico da profundidade ideal para tal, 

aplicação de calcário e inseticidas, atividades de 

preparação do solo (aração, gradagem e 

subsolagem). 

Máquinas, óleo diesel, 

herbicidas, calcáreo, 

fertilizantes, transporte de 

insumos, transporte da 

cana. 

Manejo 

Acompanhamento das propriedades físicas e 

químicas do solo, controle de plantas invasoras, 

de erosão e de pragas ou doenças, com aplicação 

de herbicidas, inseticidas, agrotóxicos e adubo. 

Máquinas, óleo diesel, 

insumos agrícolas.  

Colheita 

Queima prévia ao corte, emprego de 

equipamentos como colhedoras, carregadoras ou 

reboque. Transporte da cana para a usina.  

Máquinas, óleo diesel, 

transporte de cana.  
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Como uma das soluções para este cenário, propõe-se o monitoramento 

agrometeorológico, onde a coleta contínua e sistemática de dados meteorológicos produz 

informações de interesse agrícola. Isso ocorre através de tecnologias de Internet das Coisas, 

Computação em Nuvem e Realidade Aumentada, por exemplo, responsáveis por estabelecer a 

comunicação entre as funções de coleta, transmissão e processamento de dados – o que 

possibilita a análise em tempo quase real. Diversas atividades agrícolas podem se beneficiar 

desse sistema, como: preparo do solo, semeadura, adubação, irrigação, colheita, etc. Ademais, 

análises sobre a produtividade, qualidade da produção e propensão à ocorrência de doenças 

também utilizam dados meteorológicos (MONTEIRO; OLIVEIRA, NAKAI, 2014). 

Uma das alternativas mencionadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) nesse sentido é o Agritempo, sistema de informações agrometeorológicas que 

possibilita o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), um instrumento de gestão de 

riscos na agricultura e política agrícola. Dessa forma, riscos relacionados a perdas agrícolas 

resultante de eventos climáticos são minimizados, permitindo também que cada região 

identifique a melhor época de plantio, nos diferentes tipos de solo e ciclos (MASSRUHÁ; 

LEITE, 2017). 

Assim como as demais plantas, a cana desenvolve e produz biomassa e açúcar de acordo 

com as condições de temperatura, umidade do solo, precipitação, incidência de pragas e 

doenças. Tecnologias para a análise de condições climáticas podem fornecer informações em 

tempo real sobre a plantação, o que auxiliaria na tomada de decisão para as operações de plantio, 

manejo e colheita. Isso reduziria custo, tornaria as operações mais precisas e, 

consequentemente, reduziria os impactos das atividades agrícolas sobre o meio ambiente, uma 

vez que a necessidade de insumos agrícolas seria determinada com maior exatidão. Ademais, 

muitas operações mecanizadas são mais eficientes quando realizadas sob condições favoráveis, 

como as de preparo do solo e pulverização, sem mencionar o corte e transporte da matéria-

prima. 

Relata-se também o desenvolvimento de sistemas que se baseiam em dados geoespaciais 

– aqueles que informam as características espaciais da posição geográfica do fenômeno e a sua 

geometria. Algumas atividades que dependem desse tipo de pesquisa são: levantamento, 

caracterização e monitoramento de recursos naturais, avaliação de riscos climáticos, 

mapeamento de cobertura e uso da terra, análises socioeconômicas (ESQUERDO et al., 2014).  

Como exemplo, cita-se o mapeamento através de imagens de satélites. O resultado é um 

maior conhecimento sobre a área disponível para a colheita, a taxa anual de renovação da cana, 

a área de expansão ou de retração da plantação, propriedades da planta (como irrigação), 
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monitoramento do histórico de mudança sobre o uso e cobertura da terra em função do cultivo 

(ESQUERDO et al., 2014).  

Outro caso seria o das ferramentas computacionais que auxiliam no controle de pragas 

e doenças, o que reduz o tempo necessário para que as primeiras ações sejam implementadas. 

Como, por exemplo, uma infraestrutura para o diagnóstico de doenças de plantas via internet, 

possibilitando que uma melhor decisão durante o manejo dessas instabilidades (MASSRUHÁ; 

LEITE, 2017). 

De forma complementar, destaca-se os produtos que auxiliam na calibração da 

pulverização de insumos que atuam no controle de pragas e doenças, o que torna o processo 

mais eficiente e evita o desperdício. Na prática, a aplicação é efetuada através de bicos de 

pulverização, onde a análise das gotas permite quantificar a eficiência da aplicação – a 

distribuição, o tamanho e o espectro das gotas são fatores que descrevem a avaliação do 

processo de pulverização. Sendo assim, aumenta-se a possibilidade do uso racional de 

agrotóxicos, reduzindo os danos ao ecossistema e os custos de produção (MASSRUHÁ; 

LEITE, 2017). 

Um apontamento interessante seria em relação às colhedoras, uma das máquinas 

utilizadas na etapa de colheita, o consumo de diesel nesta etapa pode ser otimizado por meio de 

um sensor – o dispositivo especifica a velocidade ideal para o equipamento e com isso pode-se 

ajustar a variável para diminuir o consumo do combustível (SOUSA; LOPES; INAMASU, 

2014). 

Essas e outras iniciativas estão sintetizadas na Tabela 5.5, segundo as principais 

soluções encontradas e já utilizadas no âmbito agronômico. 
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Tabela 5.5 – Síntese das Principais Soluções da 4.0 no Âmbito Agronômico e Oportunidades de Ganhos em Eficiência Energética 

 

       Elaboração própria 

Principais Soluções 4.0 no 

Âmbito Agronômico 
Exemplo de Caso Impactos na Eficiência 

Controle e Monitoramento de 

Operações Agrícolas à Distância 

Detecção de falhas em tratores e 

redefinição de rotas em caso de eventos 

climáticos. 

Acompanhamento inteligente dos parâmetros e 

condições do sistema agrícola. Por isso, melhor 

direcionamento de tratores, pulverizadores e 

colheitadeiras, portanto, menor consumo de 

combustível fóssil e de insumos.  

Monitoramento Climático 
Simulador para cenários de deficiência 

hídrica.  

Identificação dos melhores períodos de plantio, menor 

consumo de água e menor necessidade de insumos. 

Controle Inteligente da Plantação 

Identificação de pragas, doenças, nível 

de irrigação e de nutrientes com auxílio 

de satélites ou drones.  

Menor consumo de água e insumos. 

Aplicação e Pulverização 

Inteligentes de Pesticidas 

Aplicação direcionada de pesticida, com 

maior precisão e que atingem apenas o 

alvo selecionado. 

Menor utilização de insumos. 

Rastreio do Transporte de Produtos 
Eficiência na logística de transporte da 

cana de açúcar do campo até a indústria. 

Monitoramento da localização em tempo real, definição 

da melhor rota, portanto, menor consumo de 

combustível fóssil. 
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5.2.2. Âmbito Industrial: Produção de Etanol e Soluções 4.0 

 

De acordo com o que foi discutido anteriormente, a transformação da cana de açúcar em 

etanol envolve uma sequência de processos que dependem diretamente das propriedades da 

matéria-prima e definem a Etapa de Produção (Usina), relacionada ao âmbito industrial da 

cadeia produtiva – com 18% de consumo de energia não renovável.  

Dentre as principais atividades, apontam-se: preparo da cana de açúcar, extração e 

tratamento do caldo, fermentação, destilação e cogeração de energia – resumidas na Tabela 5.6 

segundo suas principais atividades. Apesar de Díaz (2011) considerar como entradas o aço 

estrutural, o aço leve, o aço inoxidável, o cimento e os reagentes químicos, neste trabalho 

seguiu-se a análise de Lee (2017): entradas não especificadas, uma vez que a energia direta e 

indireta estrutural, dos equipamentos e de movimentação de material dentro da usina, além de 

transporte e contribuição humana, não são especificadas de forma detalhada nas publicações 

disponíveis.  

 

Tabela 5.6 – Principais Atividades da Etapa de Produção (Usina) e as Entradas Não 

Renováveis 

 

Etapas Principais Atividades Entradas 

Preparo da Cana de 

Açúcar 

Recebimento e descarga da cana, limpeza e 

submissão ao desfibrador. 

Não Especificadas 

Extração e Tratamento 

do Caldo 

Recepção da matéria-prima previamente 

preparada, extração do caldo por moagem 

ou difusão, tratamento químico e 

aquecimento do caldo.    

Fermentação 
Fermentação, centrifugação e aquecimento 

do produto resultante.  

Destilação 
Destilação do caldo, com geração da 

vinhaça (subproduto). 

Cogeração de Energia 
Geração de energia elétrica ou mecânica, 

para uso interno e venda do excedente.   

Elaboração própria. 
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Durante a pesquisa para a construção deste trabalho, não foram encontrados na literatura 

informações sobre exemplos de usinas de etanol brasileiras citadas como referência da 

digitalização e inclusão de ferramentas 4.0, já que o assunto ainda é bastante recente. Em 

relação a produção do biocombustível, observa-se que grande parte das inovações mencionadas 

estão acontecendo no âmbito agronômico, o que traz reflexos diretos para a etapa de 

transformação da matéria-prima. Uma vez que o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas 

tende a aumentar a eficiência energética da cadeia do etanol, além de incidir em uma matéria-

prima com maior ATR.  

Todavia, a digitalização da usina de etanol pode ser observada em comparação com 

outros setores e partindo de um ponto de vista comum do cenário industrial. Em suma, espera-

se que as tecnologias possam ser aplicadas para um maior desenvolvimento do setor, 

proporcionando a otimização da produtividade. De uma forma geral, estudos apontam que as 

transformações acontecem associadas a mudanças como (GIMENEZ; SANTOS, 2019).   

a) ampliação da conectividade, com avanços nos sistemas de comunicações e redes, 

relacionado ao conceito de Internet das Coisas; 

b) maior atuação de sensores;  

c) acumulação e processamento de dados pelo Big Data;  

d) desenvolvimento da robótica, com maior capacidade em atividades autônomas e não 

somente rotineiras; 

e) avanços na inteligência artificial; 

f) desenvolvimento do machine learning.  

 

Segundo Gimenez e Santos (2019), em função do processo de auto aprendizagem dos 

equipamentos, máquinas e sistemas, a produção se torna mais precisa e eficiente, possibilitando 

a redução de perdas de insumos (matéria-prima e energia). Portanto, para o tratamento da 

biomassa, pode-se citar a maior conexão dos sistemas, tornando-os descentralizados e 

virtualizados, o que possibilita um maior conhecimento sobre as variáveis na fase industrial e, 

com isso, maior produtividade e eficiência.  

Nesse sentido, ainda de acordo com os autores, menciona-se também a redução de 

tempo, através da antecipação e identificação de acidentes, defeitos, desgastes – o que reduz o 

intervalo dispendido em manutenção e reprogramação de operações.  

Quando ocorre a baixa de carga na moenda, os motores continuam com máxima carga, 

o que diminui a eficiência energética. Em análises sobre a contaminação no mosto, aguarda-se 
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resultados do laboratório, o que diminui o rendimento produtivo. Ou seja, as operações 

flutuantes, com alta variabilidade, demandam consumo contínuo de água, vapor, gases, ar 

comprimido e energia elétrica, refletindo no desperdício de insumos e emissão de CO2 

(VENTURELLI, 2015). 

Outro ponto interessante é possibilidade de maior comunicação entre campo e indústria, 

via redes externas e internas (internet), permitindo a integração corporativa e, além disso, a 

integração da cadeia produtiva – com fornecedores, parceiros e inclusive consumidores. Com 

isso, tem-se um conhecimento prévio que adiciona maior flexibilidade na produção, 

possibilitando uma maior eficiência na logística (transportes e controle de estoques) 

(GIMENEZ; SANTOS, 2019).   

No caso das colhedoras de cana, por exemplo, pode-se estabelecer um ritmo conforme 

o da indústria. Se uma esteira da usina na etapa de preparo sofre alguma parada, reduzindo o 

ritmo da moagem, a comunicação com o campo pode direcionar a colhedora e o caminhão de 

transporte de cana para uma região mais distante, que levará mais tempo para colher e 

transportar a cana até a indústria, o que evita filas de caminhões na usina (RAMOS, 2019).  

Por se tratar de um tema recente e que ainda requer P&D, as oportunidades de eficiência 

energética acerca dos processos industriais, dentro do contexto da indústria 4.0, não foram 

abordadas de forma detalhada neste trabalho. Grande parte das pesquisas e tecnologias já 

aplicadas se concentram no setor agronômico. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSÃO 

 

6.1. Conclusões 

 

Este trabalho aponta que o incentivo ao desenvolvimento sustentável e o uso de energia 

renovável são dois tópicos importantes dentro do panorama da Indústria Química para os 

próximos anos. Nesse sentindo, produtos e processos podem ser reformulados e otimizados para 

poupar os recursos naturais e, portanto, gerar menos impacto ao meio ambiente. De forma mais 

específica, evidencia-se o papel da biomassa de cana-de-açúcar como uma fonte importante na 

matriz energética brasileira e com bastante potencial frente aos desafios da digitalização. 

A Indústria 4.0, além das novas ferramentas, traz expectativas para o cenário da 

sustentabilidade.  Com a digitalização, a promessa é de que haja uma maior eficiência 

energética dos processos e menor emissão de gases do efeito estufa – o que por si só já faz com 

que produção de etanol esteja no centro do assunto, pelo papel como energia renovável e 

substituição ao uso de fontes fósseis. 

Do ponto de vista analisado neste trabalho, a produção do biocombustível é avaliada 

diante das possibilidades de eficiência energética da sua própria produção, com o advento de 

tecnologias 4.0, o que tornaria ainda mais viável a inserção do biocombustível na matriz 

energética. Dito isso, o estudo da cadeia produtiva do etanol está associado à dois grandes 

âmbitos: o agronômico e o industrial. Nota-se que as etapas do primeiro grupo são responsáveis 

por 79% do consumo de energia não renovável empregada na produção do álcool. Por esse 

motivo, o âmbito é o mais significativo em termos de influência na eficiência energética, onde 

o industrial está na sequência, com 18% do consumo de energia não renovável na cadeia 

produtiva.  

As diferenças para esses resultados são explicadas pelo emprego de contribuições 

indiretas de energia, não somente diretas. Três fatores interessantes colaboram para que a etapa 

industrial tenha uma necessidade fóssil mais baixa: o transporte da biomassa fica alocado na 

fase agrícola e a entrega do etanol na de distribuição; a infraestrutura da indústria tem uma vida 

longa e de baixa manutenção, ao contrário dos equipamentos agrícolas, expostos ao clima e 

atividades mais bruscas; a cogeração supre de forma efetiva a demanda energética dos 

processos industriais.  

Os reflexos na P&D caminham em sentido favorável a esse resultado: a maioria das 

soluções 4.0 difundidas no cenário brasileiro estão sendo direcionadas para o âmbito 

agronômico, o de maior consumo fóssil. 
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6.2. Sugestão de Trabalhos Futuros 

 

De acordo com o que foi levando neste estudo, algumas sugestões de trabalhos futuros 

são propostas: 

 

i. Abordagem sob o ponto de vista do mercado de trabalho na Indústria 4.0, 

incluindo os impactos nas relações de emprego, a necessidade de novas 

capacitações e os reflexos trazidos para o meio acadêmico; 

ii. Aprofundamento específico na Usina 4.0, identificando as tecnologias já 

aplicadas e os casos em prática, pontuando os exemplos de soluções que vão 

além do âmbito agronômico;  

iii. Análise do Ciclo de Vida partindo da utilização de ferramentas da Indústria 4.0 

na produção etanol, propondo um comparativo entre os resultados de ACV (com 

e sem ferramentas 4.0);  

iv. Análise do âmbito agronômico da produção de etanol, seus impactos sociais e 

ambientais (não somente em termos de eficiência energética), reforçando os 

desdobramentos, nesse mesmo sentido, em consequência do advento da 

Indústria 4.0.  
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