
cana-de-açúcar é a melhor opção de matéria-prima em termos
de produtividade, custo e balanço energético e ambiental pa-
ra a produção de etanol e, além disso, pode ser cultivada com
maior eficiência nas regiões tropicais. Não é à toa que o etanol
caminha a passos largos para se tornar uma commodity no

mercado internacional. Um contexto formidável e que coloca o Brasil,
detentor não só a tecnologia da produção agrícola da cana, mas também
a tecnologia industrial, numa inédita condição histórica que o creden-
cia para liderar o processo mundial de substituição da matriz energética
fóssil pela agrícola. Nesse sentido, pode-se dizer que tudo isso coloca o
Brasil, hoje, como o país mais competitivo do mundo na produção sus-
tentável de energia.

Mas até que ponto a vantagem que detemos neste momento é garan-
tia de uma duradoura posição de destaque no cenário mundial? Histo-



ricamente, o Brasil já jogou por terra algumas vantagens
de que dispunha. Como se constrói a certeza de que isso
não vai acontecer também desta vez? O que se faz hoje
para que as oportunidades criadas possam ser efetiva-
mente aproveitadas?

A União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Única) ex-
plica que, entre um dos fatores que posicionam o Brasil
como líder no crescimento da agroenergia, está o fato de
que hoje nossa matriz energética é composta de 44% de
energia renovável ante 14% no mundo e apenas 6% nos
países da Organização para Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE). Paralelamente, há uma pressão
por parte dos consumidores - interessados em energias re-
nováveis para reduzir as emissões de gases de efeito estufa

- e dos governos - interessados em segurança energética,
subsídios, mandatos de mistura etc. - em fazer com que
os biocombustíveis avancem rapidamente.

Aliás, a expansão do uso do etanol vem acontecendo
num ritmo acelerado, tanto que, em 2006, foram con-
sumidos cerca de 50 bilhões de litros e a perspectiva pa-
ra este ano é de, aproximadamente, 60 bilhões de litros.
Neste cenário, o Brasil participa com a produção de 17,7
bilhões de litros, na safra 2006/07, e a perspectiva para
2013 é de alcançar o dobro da produção atual.

Estrutura internacional
"O Brasil tomou a dianteira na corrida mundial dos

biocombustíveis, seja pela nossa vasta disponibilidade de
recursos naturais - terra, água, clima -, seja pelos 30 anos
de experiência e amplo domínio tecnológico sobre a cana-
de-açúcar, a melhor planta para se produzir açúcar, etanol
e eletricidade de forma competitiva. Para manter esta po-
sição de liderança, é necessário realizar investimentos em
pesquisa agrícola, para incentivar a biotecnologia, permi-
tindo o desenvolvimento de variedades adaptadas às no-
vas áreas de produção de cana e ao crescente uso do corte
mecanizado, e também resistentes a pragas e doenças. Na
pesquisa industrial, é preciso apoiar o desenvolvimento
de etanol a partir de biorrefinarias, da hidrólise do bagaço
e das palhadas da cana-de-açúcar, que vão permitir o uso
eficiente dos 2/3 da planta que sempre foram mal utiliza-
dos", destaca a assessoria de imprensa da Única.

A entidade relata ainda que o setor já está realizando
vários investimentos, inclusive em mecanização, o que vai
permitir o melhor aproveitamento da cana, maior pro-
dutividade e sustentabilidade. Para aumentar a demanda
internacional de álcool, a Única vai implantar nos próxi-
mos seis meses uma estrutura de três escritórios no exte-
rior, onde terá pessoal local para defender a indústria da
cana, combatendo mitos e esclarecendo dúvidas. Dessa
forma, a entidade estará presente nos debates junto a go-
vernos, ONGs, setor privado e mídia.

Mas, para que tudo isso funcione efetivamente, é ne-
cessário que exista uma política global de biocombustí-
veis, que engaje todos os países que, atualmente, estão
buscando desenvolver a produção de etanol com seus



próprios recursos. "O governo brasileiro
tem feito um trabalho intenso de diálogo
com os outros países, com a participação
da Única e de representantes do setor su-
croalcooleiro. A nossa estrutura de escritó-
rios nos EUA, Europa e Ásia vai contribuir
decisivamente para este diálogo, mas é im-
portante salientar que mudanças como
estas não ocorrem no curto prazo", diz o
informe da Única.

Balanço energético
Falando de forma efetiva, a principal

vantagem brasileira está no pioneirismo e
na vasta experiência acumulada. Por isso,
hoje o Bra-
sil já agre-
ga 25% de
álcool ani-
dro na ga-
solina, tem
um consu-
mo crescen-
te de álcool
hidratado e
uma frota
de veículos
com 90%
de carros
com moto-
res flex fuel.
Além disso,
o país tam-
bém possui
um imen-
so territó-
rio que po-
de ser aproveitado para o plantio de cana,
clima favorável para a cultura e empresas
com tecnologia de ponta para fabricar açú-
car, álcool e bioeletricidade.

Enquanto isso, nos Estados Unidos a
expansão do etanol está baseada no mi-
lho. Na Europa, o modelo baseia-se em
colza e canola para produzir biodiesel, e
trigo e beterraba no caso do etanol. Essas
culturas têm uma eficiência muito peque-
na quando comparadas à cana-de-açúcar,
tanto em termos de custos de produção,
como em termos energéticos e ambientais,
como balanço de energia fóssil, redução
da emissão de gases de efeito estufa, de-
manda por área etc. No caso de balanço
energético, ou seja, a relação entre a ener-
gia renovável produzida e a energia fóssil
usada, o etanol de cana tem uma relação
de 8,4, ou seja, o valor mais alto entre to-
dos os combustíveis líquidos de biomassa
do mundo. Nos diversos tipos de biodie-
sel, está entre 2,0 e 3,0 e, quando se con-
sidera o etanol de milho, essa relação está
na faixa de 1,4. Outro destaque a favor da
cana é a sua produtividade em relação a

outros tipos de matérias-primas. A cana-
de-açúcar produz 7.000 litros de etanol
por hectare enquanto a beterraba chega a
5.500 litros/ha e o milho a apenas 3.000
litros/ha.

Infra-estrutura
Para a Única, também será fundamen-

tal a realização de investimentos na área de
infra-estrutura para exportações. "No caso
do mercado interno, é importante lembrar
que o setor está investindo na sustentabi-
lidade das questões sociais e ambientais.
Já temos mais de 60 usinas aderindo ao
Protocolo Agroambiental assinado com

o governo paulista, que vai
antecipar o fim da quei-
ma da cana para 2014, nas
áreas mecanizáveis, e para
2017, nas áreas não meca-
nizáveis", explica a assesso-
ria da entidade. "Para con-
tribuir para a redução do
custo social, vamos iniciar
um programa de requalifi-
cação de mão-de-obra no
setor para as funções agrí-
colas e industriais. Com is-
so, vão ser gerados 50 mil
novos empregos no plantio
e colheita, e 20 mil novos
empregos na indústria su-
croalcooleira até 2020".

Segundo a entidade,
ainda no caso do mercado
interno, é preciso destacar
a importância da bioele-

tricidade gerada pelas usinas a partir do
bagaço e da palha da cana. A fim de que
esta oferta possa se expandir, são necessá-
rias algumas medidas do poder público:
critérios adequados para preços, metodo-
logia justa e transparente para os leilões de
energia, investimentos nas redes de acesso
e na conexão das centrais às redes elétricas,
e agilidade na concessão do licenciamento
ambiental para os novos projetos.

Concorrência
Para que os erros históricos brasileiros

não ocorram, é necessário que os pensa-
mentos e as ações do setor estejam alinha-
dos e apontados no mesmo sentido. É jus-
tamente com essa finalidade que a Única
tem liderado um amplo diálogo com to-
dos os envolvidos na cadeia. "Um exemplo
de sucesso é o Protocolo Agroambiental
do setor sucroalcooleiro assinado com o
governo do estado de São Paulo. O setor
aderiu de imediato à medida, e o governo
e as empresas do setor estão trabalhando
juntos para requalificar a mão-de-obra",
afirma a sua assessoria.



Hoje, o Brasil já agrega 25%
de álcool anidro na gasolina

Na esfera internacional, iniciativas co-
mo o recente acordo de cooperação Brasil
e Estados Unidos no âmbito da pesquisa é
visto com muito bons olhos, dada a con-
veniência de se estreitar o relacionamen-
to entre os dois pólos mais importantes
de produção e distribuição de etanol. Este
diálogo constante na área de ciência e tec-
nologia é fundamental para estabelecer o
etanol como uma commodity global.

Nesse cenário mundial, os principais
concorrentes do Brasil na produção do
etanol, além dos Estados Unidos, são a
China e a União Européia. No futuro, a
África também deve se tornar um grande
produtor. "A Única defende que os bio-
combustíveis sejam tratados em escala
mundial, como pane da solução global

para o problema do aumento dos gases
que provocam o efeito estufa e as conse-
qüentes mudanças climáticas. As melho-
res opções se encontram na região tropi-
cal do planeta: cana-de-açúcar, no caso
do etanol, e palma, no caso do biodiesel,
o que é muito importante para os países
em desenvolvimento como o Brasil e os
países africanos e asiáticos. O etanol tem
todas as qualidades para se firmar como
uma commodity energética global, produ-
zida de forma ambientalmerite correta e
socialmente justa. Para isso, porém, preci-
samos difundir o seu comércio e consumo
em todo o mundo todo, e devemos lutar
incessantemente contra o elevado prote-
cionismo nos mercados desenvolvidos",
observa a instituição.

Text Box
Fonte: Panorama Rural, a. 9, n. 106, p. 42-43, nov. 2007. 




