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Resumo:  

Este artigo apresenta uma reflexão sobre como a sociologia da tecnologia pode oferecer uma 
compreensão sobre o desenvolvimento do álcool carburante no Brasil. O argumento central é 
de que o estudo sociológico deste artefato evidencia que o desenvolvimento do álcool no 
Brasil, a partir da década de 1970, foi possível perante a associação de elementos de natureza 
humana e não-humana. Para dar sustentação a este argumento o texto é desenvolvido em três 
partes principais: (i) primeiro é realizada uma revisão teórico-conceitual sobre como a 
sociologia aborda o problema da relação do contexto social com o conhecimento, com a 
ciência e com a tecnologia. Caracteriza as principais escolas da sociologia da ciência e da 
tecnologia e opta explicitamente pela Teoria do Ator-Rede (TAR) como recurso para o estudo 
deste caso; (ii) após a revisão teórico-conceitual é apresentada a história do desenvolvimento 
do álcool carburante a partir das etapas de estudo propostas pela TAR; (iii) por último o artigo 
oferece uma compreensão simétrica sobre a associação de coletivos compostos por relações 
materiais e conceituais, descreve o desenvolvimento de um artefato tecnológico evitando a 
separação entre os fatores sociais e tecnológicos, e evidencia o caráter localizado da 
ordenação destes coletivos.  
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HÁ UM COMPONENTE SOCIAL NA CIÊNCIA E NA TECNOLOGIA? 

A publicação de “As estruturas das revoluções científicas3”, de Thomas Kuhn, no início 

da década de 1960, é um marco no desenvolvimento de um campo de estudos multidisciplinar 

orientado para a compreensão do desenvolvimento científico e tecnológico, geralmente 

identificado pelo nome Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT)4. Os ESCT 

                                                 
1 Mestrando do programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Endereço eletrônico: rafael.bennertz@gmail.com 
2 Professora PhD Titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica, Instituto de Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Endereço eletrônico: velho@ige.unicamp.br 
3 Para versão traduzida para o português brasileiro ver: Kuhn, 2001. 
4 Conforme salienta Law, 2008 este campo de estudos pode ser identificado pelos nomes de Social Studies of 

Science, Science Technology and Society, Science Studies, e é formado por diversas tradições disciplinares. 



 

 

 

 
 

compreendem um conjunto de colaborações entre diversas disciplinas como a Antropologia, 

Economia, Ciência Política, Educação, Sociologia, História, Estudos Culturais, e outras para o 

estudo sobre como fatores sociais, culturais, políticos e econômicos influenciam o 

desenvolvimento das teorias científicas e como estes fatores podem ser identificados no 

conhecimento científico (Law, 2008).  

Do ponto de vista destas abordagens “o social tem aparentado estar, cada vez mais, 

integrado ao cognitivo e técnico e estes têm demonstrado possuir as características que 

tradicionalmente têm sido atribuídas aos fenômenos sociais” (Knorr-Cetina; Mulkay, 1983: 11), 

abandonando a distinção entre atividade social e atividade técnica. Dentre as contribuições mais 

significativas da sociologia para a compreensão da natureza do conhecimento científico se 

destacam: (a) O Programa Forte em Sociologia do Conhecimento5; (b) O Programa Empírico do 

Relativismo (PER)6; e (c) Os Estudos de Laboratório7. Após o desenvolvimento e a 

institucionalização dos estudos sobre a natureza do conhecimento científico ocorre uma 

mudança de ênfase para a tecnologia. Dentre os estudos sobre os artefatos tecnológicos se 

destacam: (i) os estudos sobre a Construção Social da Tecnologia8 (CST)9; (ii) Os estudos sobre 

os Sistemas Tecnológicos10; e (iii) a Teoria do Ator-Rede (TAR)11. Esta última é utilizada no 

artigo para a compreensão do desenvolvimento do álcool combustível no Brasil. 

Neste artigo serão utilizados os procedimentos metodológicos contidos no livro 

Reassembling The Social, de Latour (2005), para a compreensão do desenvolvimento do álcool 

combustível. De acordo com Latour (2005) Para que a tarefa da sociologia das associações seja 

realizada corretamente é preciso desempenhar as seguintes tarefas: (1) Distribuir12 as inúmeras 

controvérsias sobre as associações, sem delimitar o domínio social e técnico a priori; (2) 

Demonstrar como traçar as conexões que permitem aos atores estabilizarem as controvérsias 

perseguidas na primeira tarefa; (3) Identificar como é possível re-configurar e re-ordenar o 

social em um coletivo sem fazer menção às categorias de “sociedade” e “explicação social”.  

                                                 
5 Para mais detalhes sobre o Programa Forte ver: Bloor, 1976; Barnes & Shapin (Eds), 1979; 
6 Para mais detalhes sobre este Programa Empírico do Relativismo ver: Collins & Pinch, 2003. 
7 Para mais detalhes sobre os Estudos de Laboratório ver: Hess, 2001, Knorr-Cetina, 1983; Woolgar, 1982.  
8 Para mais detalhes sobre a Construção Social da Tecnologia ver: Bijker 1995. 
9 Para uma crítica desta mudança de ênfase do PER para a CST ver: Woolgar, 1991. 
10 Para mais detalhes sobre Sistemas Tecnológicos ver: Hughes, 1987. 
11 Para mais detalhes sobre a TAR ver: Latour, 2005; Law & Callon, 1988. 
12 Em Inglês: To deploy.  



 

 

 

 
 

Para distribuir as controvérsias sobre a constituição do mundo e compreender como são 

estabelecidas associações entre elementos heterogêneos que povoam o mundo, associações 

estas que são sempre frágeis, incertas, controversas e estão constantemente se modificando 

Latour (2005: 22) considera imprescindível caracterizar como incerta a natureza dos grupos, a 

natureza da ação, a natureza dos objetos, a natureza dos fatos científicos e a natureza da base 

empírica das ciências sociais. Após distribuir as controvérsias sobre as associações que ordenam 

o mundo é preciso compreender por que meios estas controvérsias são encerradas e 

estabilizadas, para esta tarefa é preciso abandonar a dicotomia micro-macro, local-global para 

que o sociólogo das associações consiga realocar o global, redistribuir o local e conectar estas 

duas esferas dando ênfase àquilo que torna as associações possíveis, que pode ser um elemento 

de natureza heterogênea, híbrida, social e técnica. Nesta reordenação do social é preciso seguir 

com uma postura que destaque as agências contidas nos objetos, às maneiras pelas quais os 

objetos fazem outros atores agirem, especialmente quando estes objetos possibilitam as 

associações. Este objetos são mediadores e a natureza da agências deles é de conexão porque re-

configuram a noção de mediador de forma que este passa a ser o centro do estudo. É na forma 

pela qual o social é estabilizado, pelo registro, avaliação e padronização das formas pelas quais 

estas entidades estão povoando o mundo que reside a relevância política da TAR, se propõe 

uma narrativa sobre a ordenação do mundo sem a distinção analítica entre a força de atores 

humanos e objetos inanimados. Por estes pressupostos que o artigo se propõe a oferecer uma 

compreensão sobre como foi possível a composição de um coletivo de álcool combustível, 

instituições políticas, pesquisadores, técnicos, motores e etc, no Brasil na década de 1970. 

O ÁLCOOL COMBUSTÍVEL: DE INTENÇÃO A FATO... 

Distribuindo as Controvérsias 

Os “próprios precursores da indústria automotiva – Ford, Austin Peugeot, Victor Benz, 

Daimler – realizavam pesquisas de laboratório empregando o álcool” (Ripoli, 1983: 07), 

confirmando que o álcool enquanto carburante já era conhecido no mundo. No Brasil as 

primeiras referências sobre o uso do álcool carburante se encontram no I Congresso Nacional de 

Aplicações Industriais do Álcool e na I Exposição Internacional de Aparelhos a Álcool, 

realizados no Rio de Janeiro em 1903. Ainda, no ano de 1919 o estado de Pernambuco decretou 

o uso obrigatório do álcool carburante em todos os veículos oficiais; os dois clubes 



 

 

 

 
 

automobilísticos brasileiros realizavam corridas com automóveis movidos a álcool; o 

Engenheiro Heraldo de Souza Mattos percorreu o circuito “Rio-São Paulo” em um Ford T 

movido a álcool em 1925; em 1927 surgem as usinas USGA, em Serra Grande – Alagoas, e a 

da Azulina, em Pernambuco, que distribuíram mais de 400.000 litros de álcool por mês. Estes 

acontecimentos demonstram que já existiam controvérsias sobre o combustível a ser utilizado 

no Brasil desde o início do século XX.  

Influenciado por estas controvérsias e com o suporte das pesquisas realizadas por 

Eduardo Sabino de Oliveira, Fonseca Costa e Souza Mattos, na década de 1930, o presidente 

Getúlio Vargas promoveu o álcool combustível por meio de decretos. Entre suas ações 

destacam-se o estabelecimento da adição de álcool à gasolina (Decreto 19.717 de 20 de Fev. de 

1931), e a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, responsável por regulamentar, 

organizar, fomentar e apoiar a produção de açúcar e álcool no país (Ripoli, 1983: 20). Também 

a Segunda Guerra mundial e a ameaça da redução de importações de petróleo levaram o álcool 

a ser indicado como o Carburante Nacional, capaz de libertar o país da dependência estrangeira 

das fontes de energia para transportes. Com este intuito foi realizado o I Congresso Nacional de 

Carburantes, em 1942, que sugeriu a continuidade dos estudos de substituição da gasolina pelo 

álcool carburante (Ripoli, 1983: 29-30).  

Se num primeiro momento a Guerra proporcionou razões importantes para, e fez, vários 

atores (engenheiros, presidência da república, carros de corrida, pilotos, etc) se associarem ao 

desenvolvimento de pesquisa para a substituição da gasolina pelo álcool, o fim do conflito 

também enfraqueceu esta rede de atores de forma que no início da década de 1970 as 

controvérsias sobre o uso da gasolina enquanto combustível automotivo estavam altamente 

estabilizadas, garantindo uma posição central à gasolina como fonte energética para o sistema 

de transportes, até o momento em que um elemento desta rede se rebelou. Quando o preço do 

petróleo praticamente triplicou no mercado internacional reabriram-se as controvérsias 

subjacentes ao uso da gasolina como combustível e, no Brasil, foram emergindo outras 

controvérsias que, por sua vez, quando estabilizadas, garantiram o desenvolvimento de uma 

inovação tecnológica, o álcool enquanto combustível para automóveis particulares. 

A primeira crise do petróleo teve influência significativa neste processo porque o Brasil 

dependia – e ainda, mesmo em menor escala, depende – muito das importações de petróleo. 



 

 

 

 
 

Assim, em 1973 o preço do barril de petróleo passou de US$ 3,86 para US$ 12,55 no início de 

1974 (Santos, 1993: 13) e desequilibrou a balança de pagamentos do país de forma a exigir do 

governo ações que conseguissem reduzir os gastos com importações e aumentar as receitas 

oriundas das exportações. Soma-se a este fato que o aumento do preço do açúcar em 61,5% de 

1971 à 1972 e mais 29,9% no ano de 1973 propiciou ações de expansão da produção em todo 

mundo e em especial no Brasil (Santos, 1993: 17), onde foi investido, estimadamente, US$3 

bilhões na modernização e ampliação da capacidade de produção do setor agro-açucareiro entre 

os anos de 1972 e 1975 (COASE/CNI, 1986: 16). No entanto, esta situação ficou delicada em 

dezembro de 1974 quando os preços do açúcar no mercado mundial começaram a baixar por 

conta da redução do seu consumo (Santos, 1993: 17-19) reduzindo os recursos financeiros para 

a modernização do setor agro-açucareiro. O país estava gastando muito com a importação de 

petróleo e arrecadando pouco com a exportação de açúcar, precisando, ao mesmo tempo, 

solucionar um problema energético, de escoamento do açúcar e de gasto com as importações. 

Nesta situação é possível observar como são estabelecidas conexões entre locais 

diferentes, mas que mantém associações específicas através de condutores de agência, como o 

preço do petróleo. Isto porque um considerável aumento nos preços do petróleo13 no mercado 

internacional causa um gasto crescente com a importação do Petróleo para produzir gasolina no 

Brasil e no mundo porque os preços do petróleo, embora definidos em espaços restritos (por 

exemplo, nas salas de reunião da OPEP), estabelecem associações com diversos outros locais na 

medida em que outros países precisam aumentar os preços de compra e venda dos derivados do 

petróleo. Além disso, a retração do consumo do açúcar no mundo produz um acúmulo dos 

estoques resultando na conseqüente queda do seu preço no mercado internacional. Ações 

“locais” (acúmulo de estoques) e “globais” (retração de consumo) se conectam através da 

padronização dos preços do açúcar no mercado internacional, além de transportar agências, 

fazer diversos organismos agirem. Estes dois fatos, globais pelo número de locais aos quais 

estão interligados, agiram como articuladores quando geraram um desequilíbrio na balança 

comercial brasileira e incentivaram a realização de diversas ações governamentais. 

Fechando a controvérsia 
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 No segundo choque do petróleo, em 79, elevou o preço médio do barril ao equivalente a US$ 80 atuais, valor 
que só caiu em 1986. 



 

 

 

 
 

As montadoras, a urbanização do país e os desejos dos usuários de carros estavam 

associados de uma forma que dependiam da manutenção dos baixos preços do petróleo no 

mercado mundial e, conseqüentemente, dos baixos preços da gasolina no mercado nacional. 

Mas a crise do petróleo no início dos anos 1970 prejudicou o abastecimento nacional de 

gasolina e incentivou a associação de atores-rede interessados em buscar alternativas 

energéticas para o Brasil, a alternativa que se destacou foi a de promover a adição de álcool à 

mistura carburante. Esta opção não foi totalmente inovadora do ponto de vista das alternativas 

consideradas, principalmente porque não problematizou o padrão de transportes, apenas sua 

fonte de energia. Considerando-se as premissas dos ESCT, a opção da manutenção do 

automóvel não deve ser compreendida como uma superioridade tecnocientífica deste artefato; o 

êxito do automóvel precisa ser compreendido pelo alto grau de estabilização/aceitação do meio 

de transporte particular. Modificar o padrão mundial de uso dos derivados do petróleo como 

combustíveis é também se colocar em uma disputa de interesses econômicos e políticos muito 

assimétricos.  

O automóvel particular já estava aceito como meio de transporte que havia superado o 

trem (ANFAVEA, 1994: 65) de forma que no início da década de 1970 diversas montadoras de 

automóveis já haviam se instalado no Brasil e as vendas de automóveis se tornaram 10 vezes 

maior em 1972 e 1973 do que em 1960. Além de toda força do automóvel, a larga experiência 

do Brasil enquanto produtor de açúcar e exportador desta mercadoria oferecia outros recursos 

importantes na elaboração do plano de ações para redução das importações de petróleo. Nesta 

direção, a opção por manter o padrão de transporte baseado no automóvel individual, e 

restringir as modificações ao aumento da proporção do álcool na mistura representava uma 

estratégia de tradução em que atores fracos e isolados se associariam a atores-rede mais fortes. 

Para conseguirem ser exitosos nesta batalha os engenheiros-sociólogos da STI precisavam se 

unir a atores-rede fortes o bastante para sustentar uma alternativa energética. Nesta direção eles 

inseririam em uma rede global, que já possuía conexões com diversos outros locais, e 

interessariam a indústria automobilística, os usineiros e os usuários de automóveis particulares 

de forma a proporem a alteração da fonte de energia, e não modificarem todo um conjunto de 

associações já estabilizadas. 



 

 

 

 
 

Para que o uso do álcool combustível de um modo geral, e o aumento da proporção de 

álcool na mistura carburante em específico, se tornasse um fato e deixasse de representar uma 

ficção científica idealizada por alguns cientistas, técnicos, e políticos brasileiros foi posta em 

operação uma estratégia cuja gênese se iniciou nos anos 1970, quando o professor Stumpf foi 

convidado, por intermédio de Bautista Vidal (Vidal, agosto de 2008), a trabalhar no Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica - ITA, onde foi possível dar continuidade às suas pesquisas sobre a 

adição de álcool anidro à gasolina. A partir de 1974 foi criado o Programa Tecnológico do 

Etanol – PTE, que desenvolveu diversas ações cujas principais propostas de promoção do álcool 

combustível estão relatadas no documento “O Etanol como Combustível” (Brasil, set 1975). 

Especificamente sobre a questão do uso do álcool combustível o documento afirmou que 

existem duas formas possíveis de redução da dependência ao petróleo. Na primeira opção, o 

álcool seria progressivamente adicionado à gasolina, chegando à proporção de 20% do 

combustível em 1985 e a segunda opção, era de iniciar com a adição de 10% de álcool a 

gasolina até 1980 e a partir deste ano a frota nacional seria gradativamente convertida ao uso do 

álcool, chegando a substituir 75% do consumo previsto de gasolina por álcool no ano 2000 

(Brasil, set 1975: 09). Estas duas proposições estão relacionadas ao desenvolvimento de 

pesquisas sobre o uso do álcool combustível e sustentam, igualmente, o aumento da proporção 

de álcool adicionado à gasolina, medida já em prática no Brasil desde a década de 1930. 

Portanto, está em operação um movimento de associação de um ator-rede já estabilizado, a 

gasolina, ao ator-rede que estava sendo construído, o álcool etílico como combustível.  

A partir destas proposições as pesquisas realizadas pela equipe do professor Urbano 

Stumpf no CTA buscaram determinar até que quantidade de álcool poderia ser adicionada à 

gasolina e quais deveriam ser as características do álcool a ser utilizado. Estas pesquisas foram 

realizadas antes da publicação do Decreto que instituiu o Proálcool, e os seus resultados foram 

relatados na “Semana de Tecnologia Industrial: Etanol, combustível e matéria prima”, realizado 

entre 01 e 04 de dezembro de 1976 na cidade do Rio de Janeiro e organizado pela STI/MIC. 

Neste evento o Eng. Urbano Stumpf afirmou que o grande problema do uso do álcool é de que 

ele sempre foi utilizado de forma ineficiente, com cerca de 30 a 100% a mais de consumo! Por 

conta disso, para Stumpf, se o motor fosse receber um combustível contendo 50% de álcool era 

necessário realizar regulagens específicas no motor para que não houvesse o desperdício do 



 

 

 

 
 

álcool e para que não ocorresse o aumento do consumo do combustível de forma geral (Stumpf, 

1976: 378-9). No argumento de Stumpf são associadas taxas de compressão e porcentagem de 

álcool na gasolina para tornar o uso do álcool um fato tecnológico aceito. Antes das pesquisas 

de Stumpf, um porta-voz das atividades desenvolvidas no CTA, o álcool era um ator fraco 

porque não conseguia convencer os cientistas e os técnicos da sua qualidade porque possuía 

uma taxa de consumo muito elevada ou uma potencia muito baixa. Stumpf e sua equipe têm o 

mérito de solucionar este problema no instante que associam a potencia e o consumo à taxa de 

compressão do combustível no cilindro de detonação. Ao modificar a taxa de compressão foi 

modificado o conjunto de concepções associadas ao uso do álcool. A tecnologia se tornou 

materialmente e retoricamente mais aceitável para os cientistas, técnicos e possíveis usuários da 

tecnologia de uso do álcool combustível. 

No trabalho apresentado por Stumpf foi possível estabelecer o nível máximo de adição 

de álcool à gasolina a partir de testes que verificaram o consumo médio de um motor rodando 

com álcool adicionado à gasolina. Desta forma, os resultados foram: “O que verificamos é que 

em certos pontos não há necessidade de se fazer a regulagem, (de forma que) se adicionarmos 

10% de álcool na gasolina, nós poupamos 12,5% de petróleo. Porque o consumo é 12,5% 

menor do que na gasolina pura. (...) Usamos até 20% sem regular coisa nenhuma” (Stumpf, 

1976: 387-8). Com estes dados, que se tornaram os parâmetros de adição de álcool anidro à 

gasolina, foi sistematizado o Proálcool com o Decreto n.º 76.593. Juntamente com as 

proposições da quantidade de etanol adicionado à gasolina foram encaminhados procedimentos 

de ação para que o programa tivesse ampla aceitação perante a população e outras ações 

visando o teste contínuo de motores convertidos ao funcionamento exclusivo a álcool. Desta 

forma, o governo brasileiro decretou a criação do Proálcool em 1975 (Decreto n.º 76.593), 

estabelecendo o funcionamento, a regulação e o financiamento para o programa. Este 

documento não apenas regulamenta e define o funcionamento de um programa nacional de 

alternativas energéticas; ele foi a proposição da construção de um contexto social e técnico, foi 

uma translação de interesses. Neste documento foi proposto um novo conjunto de associações 

sociais e técnicas que passaram a promover ações em diversos setores da sociedade brasileira. 

Desde os agricultores, passando pelos centros técnicos, pelos bancos e pelos consumidores, toda 

a sociedade brasileira foi re-associada neste documento, que re-configurou as formas de 



 

 

 

 
 

associações previamente estabelecidas para possibilitar a superação do problema da balança 

comercial brasileira, da escassez de petróleo no mercado nacional e do sobre-estoque de açúcar. 

Toda a sociedade foi mobilizada e associada nesta proposta que na prática foi traduzida na 

adição de uma maior e mais padronizada proporção de álcool anidro à gasolina, a partir de 

1974, e nas estratégias de promoção do álcool como combustível exclusivo.  

Com o objetivo de ampliar a aceitação do álcool combustível e realizar um contínuo 

ajuste da nova tecnologia e do contexto, foram iniciados os trabalhos para que o uso do álcool 

se tornasse mais comum e já em maio de 1976 foi apresentado o primeiro carro adaptado pelo 

CTA para ser movido exclusivamente a álcool, um Dodge Polar, modelo 1975, que sofreu 

algumas alterações mecânicas14. Após os testes neste Dodge o CTA fez alterações semelhantes 

nos motores de um Gurgel Xavante e de um Wolksvagen 1300 e estes três carros se tornaram os 

primeiros veículos cujos motores foram modificados para rodarem a álcool no Brasil pelo 

Proálcool (Folha da Tarde: 26 de dezembro de 1978). Para demonstrar a exeqüibilidade da 

proposta de usar o álcool hidratado como combustível em substituição à gasolina estes três 

veículos fizeram parte da caravana do I Circuito de Integração Nacional que, terminou no dia 12 

de novembro de 1976. Percorreram 8.000 km entre as cidades de Cuiabá, Manaus, Belém, 

Brasília, Belo Horizonte e Rio desde o dia 19 de outubro de 1796, quando saíram de São José 

dos Campos (Jornal da Tarde. 12 de novembro de 1976) e mesmo ao enfrentarem condições 

adversas, estradas de barro, calor, frio e chuva os carros mantiveram um consumo de álcool 

dentro dos padrões esperados pela equipe de técnicos sem perder a potência. Durante uma das 

paradas da equipe, a Folha de São Paulo relata que, após dirigir o Dodge Polara modificado 

pelo CTA o ministro da Aeronáutica, Tenente-brigadeiro Joelmir Campos de Araripe Macedo, 

apoiou a produção em escala industrial do carro a álcool e ainda afirmou que “a mistura de 20% 

de álcool já demonstrou ser viável. E agora o CTA e a nação estão de parabéns, pois ficou 

provado que o país está em condições de ter um carro movido 100% a álcool” (Folha de São 

Paulo: 09 nov. 1976). 

                                                 
14 Os pistões ficaram mais altos no ponto morto superior; a taxa de compressão foi modificada passando de 7.7:1 

(o que significa que a mistura de ar-combustível ocupa um volume 7.7 vezes menor quando é comprimida pelo 
pistão para gerar a explosão) para 12.1 no motor a álcool; o coletor de admissão de combustível passou a ser 
aquecido com água do radiador para evitar que o combustível condensasse dentro dos tubos. 



 

 

 

 
 

Além das declarações do Ministro da Aeronáutica, em 10 de novembro de 1976 o 

Secretário de Tecnologia Industrial, Bautista Vidal, anunciou que os primeiros automóveis 

movidos a álcool no Brasil seriam os veículos oficiais, taxis de frotas e ônibus (Jornal da tarde. 

23 de maio de 1980), iniciando a segunda estratégia de divulgação e testes dos carros 

modificados para o uso exclusivo a álcool. Em maio de 1977 utilizando-se as recomendações do 

CTA alguns motores experimentais foram convertidos e “entraram em operação em empresas 

estatais, constituindo as frotas experimentais” (Brasil, [1979?]: 91). Entre o mês de agosto e o 

mês de setembro de 1977 a Telesp colocou em serviço os primeiros 25 carros convertidos a 

álcool da sua frota de 400 visando economizar gasolina. (Jornal da tarde. A luta pelo álcool. 23 

de maio de 1980; Brasil, [1979?]: 91). Este número aumentou e foram criadas frotas 

experimentais em outras empresas, em todo o território nacional, para que houvesse um 

aperfeiçoamento do sistema de distribuição e uso do álcool em todo o país ([1979?]: 92). Os 

resultados diretos da criação das frotas experimentais são resumidos em: (i) padronização da 

adição de álcool em 14% na média para todo o país; (ii) desenvolvimento da tecnologia para a 

conversão de diversos motores15, representativos de 80% da frota nacional que funcionavam a 

gasolina para funcionarem exclusivamente a álcool; (iii) o estabelecimento de negociações entre 

os órgãos governamentais, as indústrias montadoras, as indústrias capazes de realizarem as 

conversões e o setor de autopeças no Brasil (Brasil, [1979?]: 92). 

Até o ano de 1979 alguns resultados já haviam sido alcançados e representavam grandes 

avanços das pesquisas conduzidas para o estabelecimento do álcool enquanto combustível 

nacional. Nesta direção, as pesquisas que dão sustentação ao uso do álcool como combustível 

exclusivo, que afirmaram que “até a proporção de 20% em volume de etanol, os motores 

operam satisfatoriamente, sem apresentar acréscimo de consumo e sem necessidade de 

modificações” (Brasil, [1979?]: 90) são o objeto de reflexão deste artigo. O argumento é 

portanto, de que não foram apenas realizados estudos de viabilidade técnica do álcool, ao 

mesmo tempo em que foram desenvolvidos os estudos técnicos a equipe de engenheiros-

sociólogos da STI estava se ocupando em criar uma política nacional de incentivo ao uso do 

álcool. O Proálcool de 1975 (Decreto n.º 76.593) é, portanto, uma conseqüência da crise do 

                                                 
15 Estes motores foram: Dodge Polara 1800 cc, do VW 1300 cc como também do VW 1500/1600 cc, do Ford 

Corcel 1400 cc, do Ford V8 1800 cc e do Opala 2400 cc 



 

 

 

 
 

petróleo, da formação de grandes estoques de açúcar e também das promessas de sucesso das 

pesquisas do Dr. Urbano Ernesto Stumpf. Uniram-se diversos atores-rede, de natureza 

heterogênea composta por especialistas, álcool anidro, motores movidos a gasolina, ITA, testes 

de bancada, inscrições tecnocientíficas, a primeira crise do petróleo, o padrão de transportes e 

conhecimentos acumulados sobre o cultivo de cana-de-açúcar que, associados, conformaram a 

primeira fase do Proálcool, a fase de adição de álcool anidro à gasolina.  

Sobre controvérsias, coletivos, e performações 

A intenção deste estudo de caso é ilustrar como é possível fazer uso das proposições da 

TAR para argumentar que o desenvolvimento de uma nova tecnologia é também a composição 

de coletivo de humanos e não-humanos. Para tanto, o estudo do caso e suspendeu os 

conhecimentos prévios sobre a natureza dos grupos, a natureza da ação, a natureza dos objetos, 

a natureza dos fatos científicos e a natureza da base empírica das ciências sociais. O grupo era 

heterogêneo, humano e não-humano, composto tanto por técnicos como por pelas propriedades 

físico-químicas do álcool, pela cana-de-açúcar. A natureza da ação dos grupos não foi de ordem 

única e exclusivamente consciente, motivada pela alta do preço do petróleo e o sobre-estoque de 

açúcar. As experiências históricas sobre o uso do álcool combustível no Brasil possuem agência 

no sentido de que proporcionaram, possibilitaram que os cientistas tivessem conhecimento 

sobre a possibilidade de substituição da gasolina pelo álcool. A agência pôde ser encontrada 

tanto nos conhecimentos acumulados como nos objetos. Ao possibilitarem a medição da taxa de 

compressão, os motores de testes do CTA fizeram os cientistas agir, levaram-nos a publicar 

novos dados sobre o uso do álcool combustível, agindo sobre empresários, políticos, que 

decretaram a criação do Proálcool, e também sobre os motores, que passaram a ter a sua taxa de 

compressão de combustível regulada para aceitar o álcool sem aumentar o consumo de 

combustível ou perder a potência do motor. Os fatos científicos tiveram a sua natureza 

problematizada quando a taxa de cosumo foi associada a taxa de compressão dos motores, 

tornando o álcool viável para o consumidor brasileiro. Por fim, para redistribuir as controvérsias 

que promoveram a constituição de um coletivo movido a álcool etílico o mundo foi mobilizado 

para dentro do laboratório das ciências humanas, para dentro do texto com o suporte do estudo 

dos dados coletados em entrevistas, notícias de jornais da época, fotografias, gráficos e tabelas e 

documentos governamentais da época. 



 

 

 

 
 

Para compreender como o social foi ordenado em uma associação o global foi realocado 

e o local foi redistribuído. No caso do desenvolvimento do motor a álcool, até o ano de 1979 no 

Brasil é impossível distinguir o global do local. Um evento, como a alta do preço de petróleo, 

por estar conectado com diversos outros locais, governos, empresas, instituições teve dimensões 

globais por afetar, devido a padrões e convenções comerciais, fez diversos outros atores agirem. 

Várias agências locais, como as experiências históricas sobre o uso do álcool, a taxa de 

compressão, a caravana nacional, os esforços dos técnicos do CTA e da STI, as frotas 

experimentais foram experiências locais que foram transpostas, por meio de livros, dados, 

padrões, relatórios, apresentações públicas, objetos, motores, valores numéricos referentes à 

taxa de compressão, etc às dimensões globais. O tempo e o espaço não foram obstáculos para 

que estes elementos locais se transformassem em padrões, sistemas e convenções globais. 

Todos estes pequenos locais foram simplificados e justapostos e compuseram a tecnologia do 

uso do álcool como combustível exclusivo. As controvérsias foram estabilizadas tanto por 

objetos como por convenções, decretos. Estes foram os atores que atribuíram dimensão às 

ações; eles não foram compostos unicamente de elementos de ordem social, foram 

principalmente compostos por objetos, por elementos dotados de objetividade. O principal 

destes objetos foi o álcool combustível, que estabilizou a controvérsia sobre a fonte energética 

para automotivos a ser utilizada no Brasil e também possibilitou a constituição de um novo 

coletivo de humanos e de não-humanos, de técnicos, de cientistas, de motores e de álcool. 

Aquilo que sempre foi identificado como social passou a ser visivelmente caracterizado 

enquanto um coletivo composto por novas técnicas, novos motores, novos carros, novos órgãos 

governamentais, novas padrões de consumo, novos arranjos institucionais, novas leis de 

incentivo ao uso do álcool combustível, enfim, um coletivo de associações entre elementos ao 

mesmo tempo sociais e técnicos. Como o caso bem demonstra, é preciso uma nova maneira de 

olhar para os dados para oferecer uma maior quantidade de detalhes sobre como o álcool se 

tornou o combustível base dos automóveis no Brasil. Pelo menos por um tempo... 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O conteúdo técnico e o contexto social após a consolidação do álcool combustível não 

são os mesmos de antes do surgimento desta tecnologia. Foram modificados comportamentos, 



 

 

 

 
 

criadas instituições, ampliadas as redes de distribuição de álcool, modificadas taxas de 

compressão de motores, foi decretada a criação de um programa nacional, mas também foram 

realizadas pesquisas de bancada, foram geradas inscrições técnicas, produziu-se a curiosidade 

sobre os carros movidos a álcool com a primeira caravana do circuito de integração nacional e 

com a criação das frotas experimentais, que também produziram dados, inscrições para 

alimentar as pesquisas. Estas pesquisas geraram resultados que vieram a estabilizar as 

controvérsias. Estes resultados foram traduzidos em padrões, porcentagens, gráficos que se 

propagaram pelo Brasil tornando a proporção de álcool adicionado à gasolina padronizada, 

assim como a taxa de compressão foi padronizada nos motores álcool. Com as frotas e com a 

caravana, o álcool chegou a praticamente todos os cantos do Brasil. Não é forçar os dados à 

teoria, foi possível perceber que para os atores envolvidos não havia distinção entre 

componentes técnicos e sociais, que os próprios atores fizeram os objetos locais serem 

encontrados nas esferas globais. O mundo – o Brasil – foi povoado com um novo combustível, 

um novo motor e um novo tipo de consumidor, ávido, curioso, disposto a completar o tanque do 

seu carro com o álcool combustível. 

Da mesma forma como são criadas metrologias e padrões capazes de sistematizar a 

forma na qual as entidades se associam, as ciências sociais em geral, e a sociologia 

especificamente, criam definições sobre como é o mundo e como ele deveria ser. No 

vocabulário da TAR, a relevância política desta forma de compreender o mundo é de que ao 

mesmo tempo explicita a importância de se levar em conta a diversidades de agências agindo no 

mundo e fornece um repertório capaz de propor a criação de associações entre novas entidades. 

Possibilita a proposição de associações melhores que as disponíveis até o momento. Criar uma 

nova descrição do mundo é, ao mesmo tempo, proporcionar novas formas de associações e de 

ação no mundo. É, portanto, impossível separar o rigor acadêmico da relevância política, porque 

nesta abordagem a ciência tem um papel político intrínseco. Ao propor a distribuição, a 

reabertura das controvérsias sobre a composição do mundo e observação sobre como elas são 

estabilizadas a TAR “procura por meios de registrar a novidade das associações e explorar 

como realizar estas associações de forma satisfatória” (Latour, 2005: 261), seu projeto político é 

proporcionar descrições das novas associações ao mesmo tempo em que oferece opções de 

novas associações, melhores que as anteriores. 



 

 

 

 
 

REFERÊNCIAS: 

ANFAVEA. Anuário estatístico 1957/1993. São Paulo: ANFAVEA, 1994. 
BARNES, Barry & SHAPIN, Steven (Eds).  Natural Order: Historical Studies of Scientific 

Culture. London and California: Sage Publications, 1979, pp. 41-72. 
BIJKER, Wiebe E. Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical 

Change. MIT Press, Cambridge, Massachusetts; Londres, 1995. 
BLOOR, David. Knowledge and Social Imagery. Chicago and London: The University of 

Chicago Press, 1991. Second Edition. 
BRASIL. Decreto n.º 19.717, 20 fev. 1931, que vincula a importação da gasolina à compra de 

etanol para mistura 
BRASIL. Decreto n.º 22.789, 01 jun. 1933, que cria o Instituto do Açúcar e do Álcool e dá 

outras providências. 
BRASIL. Decreto n.º 76.593, 14 nov. 1975, que institui o Proálcool. 
BRASIL. Decreto-Lei n.º 737, 23 set. 1938, que torna obrigatória a adição de Álcool anidro à 

gasolina produzida no país, qualquer que seja o método ou processo de sua fabricação, e 
dá outras providências. 

BRASIL. O Etanol como combustível. Brasília: Ministério da Industria e do 
Comércio/Secretaria de Tecnologia Industrial, set 1975. 

BRASIL. Programa Tecnológico Insdustrial de Alternativas Energéticas de Origem 
Vegetal. Brasília: Secretaria de Tecnologia Industrial – Ministério de Indústria e 
Comércio, [1979?] 

BRASIL. Relatório de atividades MIC/STI: Julho de 1972 a Março de 1974. Brasília: 
Ministério da Indústria e do Comércio – Secretaria de Tecnologia Industrial, 15 de 
Março de 1974. 

BRASIL. Semana de tecnologia industrial – Etanol: Combustível e Matéria-Prima. 
STI/MIC: Rio de Janeiro, dez 1976. 

COASE/CNI – CONSELHO PARA ASSUNTOS DE ENERGIA/CONFEDERAÇÃO 
NACIONA DAS INDÚSTRIAS. AVALIAÇÃO DO PROÁLCOOL II.  [sem local]: 
COASE/CNI, 1986.  

COLLINS, Harry; PINCH, Trevor. O Golem: O que você deveria saber sobre ciência. 
Trad: Laura C. B. de Oliveira. São Paulo: Editora Unesp, 2003. 

FIGUEIREDO, Sergio Ferreira de. O carro a álcool: uma experiência de Política Pública 
para a inovação no Brasil. (UnB-CDS, Mestrando, Política de Ciência e Tecnologia, 
2005). Dissertação para o Curso de Mestrado Profissionalizante em Políticas de Ciência 
e Tecnologia – Universidade de Brasilia. Centro de Desenvolvimento Sustentável.  

FOLHA DA TARDE. Após 30 anos, é aprovado o carro movido a álcool. 26 de dezembro 
de 1978 

FOLHA DE SÃO PAULO – FSP. Aeronáutica apóia álcool. 09 nov 1976 
FOLHA DE SÃO PAULO – FSP. Álcool já era utilizado como combustível em 1920. 5 de 

junho de 1988. 
HESS, David. Ethnography and the development of science and technology studies. In: 

ATKINSON, P; et al (org.) Handbook of ethnography. London: Sage, 2001, pp. 234-
246. 

HUGHES, Thomas P. The Evolution of Large Technological Systems. In: BIJKER, Wiebe; 
HUGES, Thomas P.; PINCH, Trevor. The social construction of technological 



 

 

 

 
 

systems: new directions in the sociology and history of technology. Baskerville: MIT 
Press, 1987. pp. 51-82. 

JORNAL DA TARDE. A luta pelo álcool. 23 de maio de 1980. 
JORNAL DA TARDE. Termina hoje a longa viagem da caravana do álcool. 12 de 

novembro de 1976. 
KNORR-CETINA, K; MULKAY, M. Introduction: Emerging Principles in Social Studies 

of Science. In: KNORR-CETINA, K; MULKAY, M (eds.). Science Observed. 
Perspectives on the Social Study of Technology. Sage Publications: London/Beverly 
Hills/New Delhi, 1983. 

KNORR-CETINA, K. The Ethnographic Study of Scientific Work: Towards a 
Constructivist Interpretation of Science. In: KNORR-CETINA, K; MULKAY, M 
(eds.). Science Observed. Perspectives on the Social Study of Technology. Sage 
Publications: London/Beverly Hills/New Delhi, 1983. 

KUHN, Thomas. As estruturas das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
LATOUR, Bruno. Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-Theory. 

Oxford: Osford University Press, 2005. 
LAW, John; CALLON, Michel. Engineering and sociology in a military aircraft project: a 

network analysis of technical change. Social Problems, Vol. 35, Nº. 3, p.284-97, 
1988.  

LAW, John. On Sociology and STS. The Sociological Review, Vol. 56, Nº 4, p.623-649, 
2008. 

MENDONÇA, Antônio Aureliano Chaves. Brazilian Energy Policy. Ministry of Mines and 
Energy, September, 1988. 

OLIVEIRA, Gen. Araken de. In: BRASIL. Semana de tecnologia industrial – Etanol: 
Combustível e Matéria-Prima. STI/MIC: Rio de Janeiro, dez 1976. 

RIPOLI, T. Caetano (Coord.). Motor a álcool – Uma Saga Brasileira em 4 Tempos. In: 
Álcool & Açúcar. São Paulo: Editora Som Verde, edição especial, nov/dez, 1983. 

SANTOS, Maria Helena de Castro. Política e Políticas de Uma Energia Alternativa: O 
caso Proálcool. Rio de Janeiro: Notrya, 1993. [Vencedor de concurso de Tese da 
ANPOCS 85/86] 

SILVERIO, José Antônio. Brasília, Agosto de 2008(b). Entrevista concedida a Rafael 
Bennertz.  

SILVÉRIO, José Antônio. Questões sobre o desenvolvimento do motor a álcool. 
[mensagem pessoal] Mensagem recebida por rafael.bennertz@gmail.com em 
18/06/2008(a).  

STUMPF, Urbano Ernesto. In: BRASIL. Semana de tecnologia industrial – Etanol: 
Combustível e Matéria-Prima. STI/MIC: Rio de Janeiro, dez 1976. 

VEJA. No ar, o programa de racionalização. 19 de Janeiro de 1977. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/petroleo/190177.html Acesso dia 21 Julho de 
2009, 14:35. 

VIDAL, Bautista. Entrevista concedida a Rafael Bennertz. Agosto de 2008. 
WOOLGAR, Steve. Laboratory Studies: A comment on the state of the art.  Social Studies 

of Science, London, Sage, v. 12, n. 4, p.  481– 498 , Nov., 1982. 
WOOLGAR, Steve. The Turn to Technology in Social Studies of Science. Science, 

Technology and Human Values, London, Sage, Vol. 16, n. 1, p. 20-50, Winter, 1991. 


