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tema que pretendo desenvolver refe-
re-se à formulação e criação do álco-

ol-motor, proálcool ou etanol cuja origem se 
deve à pesquisa e ao trabalho de engenheiros 
vinculados ao Instituto de Engenharia. Tra-
tando-se de evento ocorrido há muitos anos, 
cujos autores já faleceram, julgo-me no de-
ver de divulgar o conteúdo de tais trabalhos, 
tendo em vista levar ao conhecimento geral, 
os criadores desse importante combustível.

O etanol ou álcool etílico, cuja fórmula 
química é C2H5OH, é um produto em estado 
líquido à temperatura ambiente, incolor, de 
origem vegetal, obtido pela fermentação e 
destilação de produtos orgânicos como a 
cana-de-açúcar, mandioca, beterraba, milho 
e outros grãos ou tubérculos. Pode ser mis-
turado com água ou gasolina, em qualquer 
proporção, para uso como combustível, seja 
na forma de álcool hidratado, quando mistu-
rado com água ou como álcool anidro, com 
gasolina. Além de combustível, o álcool tem 
a qualidade de ser anti-detonante, dispen-
sando e substituindo aditivos poluentes à 
gasolina. Vale registrar que essas atividades 
de pesquisa e desenvolvimento precederam 
os dois choques do petróleo: o primeiro em, 
1973, quando o barril de petróleo passou de 
2,9 dólares para 11,6 dólares; e o segundo, 
em 1979, de 13 dólares para 34 dólares.

Como justificativa desse meu envol-
vimento e atitude, passo a relatar resumi-
damente, a minha atividade profissional. 
Sou engenheiro eletricista diplomado pela 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, em 1935. Após um estágio na Light 
passei a trabalhar na E.F. Campos do Jordão, 
onde cheguei a ocupar um cargo de dire-
toria. Anos depois, ao tomar conhecimento 
de que a General Motors procurava um pro-
fissional para supervisionar a negociação de 
locomotivas diesel-elétricas da Electromoti-
ve, (na época, só existiam no país locomoti-
vas a vapor, as chamadas “marias-fumaça”); 
candidatei-me ao cargo e, entre um grupo 
de engenheiros-ferroviários, depois de pro-
longada inquirição técnica, fui o escolhido 
(embora não fosse fluente em inglês). 

No ano seguinte à minha formatura in-
gressei no Instituto de Engenharia, passando a 
participar das divisões técnicas de Combustí-

O veis, Circulação e Transporte, Gasogênio, todas 
elas fundadas pelo engenheiro Lauro de Bar-
ros Siciliano. Tive então amplo relacionamen-
to com os membros dessas divisões, até que, 
anos depois, em 1958, em decorrência de con-
vite formulado pelo Estado Maior das Forças 
Armadas ao Instituto de Engenharia, fui indi-
cado, entre vários candidatos, para freqüen-
tar o curso da Escola Superior de Guerra, no 
Rio de Janeiro, onde passei a residir. Uma vez 
encerrado o curso, pretendia retornar a São 
Paulo, fato não ocorrido em razão de oportu-
nidade surgida, por iniciativa do amigo e cole-
ga engenheiro Christiano Stockler das Neves 
Filho, para ingressar na Indústria e Comércio 
de Minérios S.A. – Icomi. Lá trabalhei 18 anos, 
ganhando experiência e foi onde conheci o dr. 
Augusto Trajano de Azevedo Antunes, no meu 
entender, um competente dirigente de empre-
sa e cidadão de elevado espírito público, em-
bora avaliado de forma distinta no livro A Saga 
do Álcool por J. Natale Netto. No geral, esse 
livro retrata muito bem os aspectos relativos 
ao etanol, trazendo valiosas e esclarecedoras 
informações sobre o álcool e sobre os seus 
criadores, a seguir citados. Mas um assunto 
complementar, como o mencionado acima, é 
nele tratado de forma equivocada.

Após meu retorno a São Paulo, em 1978, 
passei a freqüentar o Centro Democrático 
dos Engenheiros, do Instituto de Engenha-
ria, onde venho tendo ativa participação, 
desde aquela data.

Fala-se muito que o Brasil é pioneiro no 
uso do etanol, mas não é dada a devida ênfase 
aos seus autores. A razão desse meu pronun-
ciamento, como disse, origina-se da percepção 
do desconhecimento geral acerca dos verda-
deiros criadores do álcool-motor ou etanol. 
Assim, o jornal “O Globo”, em 01/04/07, apon-
ta o engº José Walter Bautista Vidal, um cor-
reto e competente profissional, como o “Pai 
do Programa Nacional do Álcool – Proálcool”, 
omitindo qualquer citação aos estudos e tra-
balhos dos pesquisadores que o precederam. 
O jornal “O Estado de S. Paulo”, em 24/06/07, 
em artigo intitulado “As mentes brilhantes do 
etanol brasileiro”, também menciona vários 
engenheiros como Cerqueira Leite, Sobral Jú-
nior e Bautista Vidal, entre outros. 

Na realidade e retornando ao título 
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deste artigo, pode-se afirmar que o etanol 
combustível teve sua origem nos estudos, 
pesquisas e ensaios dos engenheiros Eduar-
do Sabino de Oliveira e Lauro de Barros Sici-
liano, realizados nas décadas de 1930/1940, 
posteriormente corroborados pelos testes 
de bancada e de campo do engenheiro gaú-
cho Urbano Ernesto Stumpf – formado em 
1950 pelo Instituto Tecnológico da Aero-
náutica (ITA), de São José dos Campos, na 
primeira turma de Engenharia Aeronáutica 
daquela instituição. Por outro lado, a imple-
mentação do Proálcool a partir de 1975, sob 
a égide do governo federal, foi coordenada 
e incentivada pelo secretário de Tecnologia 
Industrial do Ministério da Indústria e do 
Comércio, o físico e engenheiro José Walter 
Bautista Vidal, acima citado.

O engenheiro Eduardo Sabino de Oliveira, 
diplomado em 1928 pela Escola Politécnica 
passou, poucos anos após a sua formatura, 
a testar motores de explosão com diferentes 
combustíveis e a publicar trabalhos eminente-
mente técnicos sobre os citados motores e so-
bre os combustíveis usados nos mesmos. Era 
um tanto reservado e totalmente dedicado ao 
seu trabalho de pesquisas e ensaios, razão de 
ser, em geral, pouco conhecido. Ao passo que 
o engº Lauro de Barros Siciliano, formado em 
1935, na Escola de Engenharia Mackenzie, era 
mais comunicativo, assimilando o que seu co-
lega escrevera, além de desenvolver, de forma 
independente, suas próprias pesquisas. 

Ambos publicaram resultados de estu-
dos fundamentais sobre a praticidade do uso 
do etanol como carburante nos motores de 
combustão interna. O primeiro, um livro lan-
çado em 1931 denominado Estudo da Parte 
Mecânica do Problema do Álcool-motor e o 
segundo, outro livro em 1945, com o título 
A Importância do Etanol como Carburante. 
Além desses livros, o engº Eduardo Sabino 
de Oliveira já publicara, em duas edições, 
em 1937 e em 1942, um valioso documento 
sobre o mesmo tema, intitulado O Álcool-
motor e os Motores a Explosão editado pelo 
Instituto de Açúcar e Álcool. Tal livro serviu 
de guia informativo para a maioria dos en-
genheiros dedicados ao estudo do álcool-
motor cerca de 40 anos depois.

Com relação ao engº Lauro de Barros 

Siciliano, a Biblioteca do Instituto de Enge-
nharia possui em seus arquivos cerca de 30 
publicações, a maioria delas sobre o etanol, 
de sua autoria (citadas em referências bi-
bliográficas). 

O terceiro participante da criação do 
etanol, o engenheiro Urbano Ernesto Stum-
pf, organizou em 1976 o “circuito de inte-
gração nacional”, uma experiência em que 
três carros movidos a álcool, partindo do 
Centro Técnico Aeroespacial (CTA) em São 
José dos Campos, percorreram nove estados 
brasileiros, totalizando 8 500 quilômetros, 
tornando o carro a álcool uma realidade e 
confirmando o que seus dois colegas ha-
viam previsto em seus estudos teóricos.

A aceitação do etanol como combustí-
vel em substituição ou complementação da 
gasolina nos motores de combustão interna 
teve amplo incremento graças ao empenho 
dos presidentes Ernesto Geisel e João Bap-
tista Figueiredo. Nessa época, a produção 
anual de álcool atingiu 15 bilhões de litros, 
equivalentes a 220 000 barris de petróleo 
por dia. Por razões políticas, empresariais, 
crise econômica e de abastecimento em 
1989, queda de preços internacionais e 
crescimento na produção nacional de pe-
tróleo na Bacia de Campos, esta auspiciosa 
expansão sofreu brusca queda e a produção 
de álcool se reduziu a valores inexpressivos 
nos anos seguintes, acarretando frustração 
dos consumidores e elevados prejuízos aos 
usineiros que confiaram nas perspectivas 
acenadas pelo governo.

No decorrer do primeiro semestre do 
ano em curso, a humanidade se inquietou 
ao assistir pela televisão ao desabamento 
de seculares montanhas de gelo no Tibet, na 
Cordilheira do Himalaia, causado pela ele-
vação da temperatura – devido ao efeito-
estufa decorrente da crescente poluição 
provocada pelos gases dióxido e monóxido 
de carbono.

O efeito-estufa já vinha preocupando a 
ONU, a UNESCO e outras entidades de âmbi-
to mundial por fenômenos provocados pelo 
aquecimento da atmosfera tais como: o 
desprendimento de enormes blocos de ice-
bergs da calota polar, variações imprevistas 
de tempo, intensas chuvas e tempestades, 

aumento do nível dos mares etc. Para ame-
nizar esses efeitos, o Protocolo de Kyoto, 
então acordado, previu um corte de 5,2% 
da emissão de gases do efeito-estufa pelos 
países desenvolvidos em relação aos índices 
de 1990, entre 2008 e 2012. Os países mais 
desenvolvidos e poluentes opuseram-se, 
dando como justificativa os reflexos nega-
tivos que isso teria em suas economias. No 
Congresso de Bali, recentemente realizado, 
o impasse não foi resolvido e acordou-se 
apenas em continuar as conversações bus-
cando pontos de convergência para um 
eventual futuro acordo global.

Diante desses fatos, o etanol vem des-
pertando o interesse dos governos e de 
grandes empresas estrangeiras. Porquanto 
esse combustível, não poluente, poderá ter 
acentuada demanda no setor dos transpor-
tes, que responde por 14% da emissão total 
de poluentes causada pelos diversos setores 
responsáveis por essa ocorrência.

O Brasil, como um dos maiores produ-
tores mundiais de açúcar e álcool e com 
grandes extensões de terra disponíveis, tor-
nou-se potencialmente capaz de aumentar 
a produção de etanol de cana, a um preço 
bastante inferior ao do álcool produzido a 
partir do milho, mandioca ou outros tu-
bérculos e grãos. Nessas circunstâncias o 
interesse pela cultura da cana-de-açúcar 
cresceu acentuadamente, atraindo investi-
mentos tanto nacionais como estrangeiros 
e fazendo vislumbrar uma situação de enor-
me progresso nas áreas agrícolas e na de 
equipamentos para usinas. 

Não se deve, todavia, olvidar que a ex-
pansão da cultura canavieira pode ter, como 
contrapartida, a invasão de áreas não reco-
mendadas, como a Amazônia e o Pantanal. 
Bem como a exploração sob condições ex-
tremamente rústicas e penosas, dos traba-
lhadores no corte de cana, sendo necessária 
a vigilância por parte das autoridades go-
vernamentais e providências para limitar ou 
amenizar tais condições.

Paulatinamente, grandes grupos finan-
ceiros internacionais passaram a convergir 
ao país na busca de fusões ou aquisições de 
usinas nacionais.

Para consignar o interesse mundial pelo 
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d) Os novos investidores na expansão do 
etanol não se assemelham aos usineiros 
tradicionais, que enriqueceram nas décadas 
passadas. Estão acostumados ao especulati-
vo mercado financeiro, dispostos a grandes 
riscos, com grandes lucros. Nos últimos anos 
fizeram grandes investimentos no mercado 
sucroalcooleiro, ao se conscientizarem que 
o etanol de cana é o mais barato. O álcool de 
cana alcança uma produtividade de 7 200 
litros por hectare, ao passo que o álcool de 
milho apenas 3 000 litros/ha e o de beterra-
ba, 4 500 litros/ha. O conjunto dos grandes 
investidores é formado pelas seguintes em-
presas: Brenco, Adeco, Comanche, Infinity 
Bio-Energy e Clean Energy.
e) A Brenco é formada pelo grupo do empre-
sário indiano Vinod Khosia. Está construindo 
cinco agroindústrias em Mato Grosso, Goiás 
e Mato Grosso do Sul. O plano da empresa é 
construir 10 usinas no país.
f) A Adeco é formada por vários investido-
res estrangeiros e brasileiros, sendo o mais 
importante deles, o húngaro George Soros. 
Em 2006 comprou a Usina Monte Alegre e 
estreou no setor sucroalcooleiro. Está cons-
truindo três novas unidades em Mato Gros-
so do Sul, ao custo de 1 bilhão de dólares e 
juntas terão capacidade de moer 12 milhões 
de toneladas de cana.
g) A Comanche é formada por investidores 
ingleses e americanos. Comprou uma unida-
de biodiesel e duas destilarias de álcool nos 
municípios paulistas de Canitar e Tatuí. Tem 
ainda um projeto para a construção de uma 
unidade de biodiesel, cogeração de energia 
e etanol no  Maranhão.  
h) A Infinity Bio-Energy conta com mais de 
50 investidores. Já comprou sete usinas em 
operação e em construção em Minas Gerais 
e Espírito Santo, além de contar com outros 
três projetos no Mato Grosso do Sul. No to-
tal, investiu 600 milhões de reais e projeta 
mais 400 milhões de reais para 2008. Estes 
vultosos investimentos são justificados pelo 
grande futuro do álcool brasileiro que não 
tardará a tornar-se uma realidade mundial.
i) A Clean Energy é um fundo de investi-
mentos com ações negociadas na Bolsa de 
Londres. Comprou 49% da usina Usaciga, 
que tem unidade no Paraná. Nessa parce-

etanol, pode-se citar que, em recente publica-
ção na imprensa, de 2004 até a presente data, 
houve 45 fusões ou aquisições de usinas de 
etanol, tendo 23 delas ocorrido em 2007.

Pode-se afirmar que o afluxo de recursos 
financeiros em busca do etanol brasileiro é 
da ordem de 17 bilhões de dólares, segundo 
a IBMB Business Consulting.

O objetivo inicial da criação de um car-
burante 100% nacional, em substituição à 
gasolina importada com crescentes encar-
gos aduaneiros, transformou-se, pouco mais 
de meio século depois, em fonte de grandes 
investimentos, de repercussão mundial, ge-
rando centenas de milhares de empregos e 
bilhões de dólares de receitas.

Em nome de milhões de brasileiros, 
rendo minha homenagem aos engenheiros 
Eduardo Sabino de Oliveira, Lauro de Bar-
ros Siciliano e Urbano Ernesto Stumpf que, 
pela sua dedicação e perseverança, deram 
origem ao etanol carburante. 

Temas de interesse inseridos na impren-
sa recentemente:
a) O maior fabricante de usinas de açúcar 
e álcool do país, Dedini S.A, assinou com 
a Fundação de Amparo a Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp) um convênio 
para investimento conjunto de 100 milhões 
de reais em pesquisa para novos processos 
de produção de etanol de cana. Cada parte 
dará metade da importância ao longo de 
cinco anos. É a primeira vez que a Fapesp 
assina convênio com uma empresa privada, 
disposta a custear esse valor.
b) As usinas aderem em 70% até o fim de 
2007, ao plano de eliminação das queima-
das dos canaviais, conforme convênio com 
o governo do Estado de São Paulo.
c) A Petrobras assina acordo com a dinamar-
quesa Novozymes e a Universidade Tecnoló-
gica da Dinamarca (DTU), para cooperação 
no desenvolvimento de etanol de segunda 
geração, feito com celulose, derivada de so-
bras de colheita e de outros produtos. Ainda 
em fase de desenvolvimento, a tecnologia 
permitirá que o país dobre a produção sem 
elevar área plantada. Hoje, entretanto, o 
desenvolvimento dessa tecnologia vai exi-
gir quatro a cinco anos para alcançar preço 
competitivo.

ria, vai construir mais duas usinas, uma no 
Paraná e outra no Mato Grosso do Sul. Re-
centemente adquiriu 33% de três unidades 
do Grupo Unialco, no Mato Grosso do Sul. A 
Clean tem ainda um projeto de construção 
de nova usina no município paulista de San-
ta Fé do Sul.
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