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Vista como solução e vantagem tanto em questões econômicas como ambientais, a produção 
de etanol no Brasil enfrenta o desafio de manter-se competitiva frente ao açúcar, em função 
dos efeitos da crise financeira internacional. 
 
Enquanto a produção brasileira total de cana-de-açúcar na safra 2007/2008 ficou em tomo de 
496 milhões de toneladas, quase um terço da produção mundial de cerca de 1,6 bilhão de 
toneladas no período, as taxas de retorno de 30% a 40% maiores do açúcar em relação ao 
etanol produzido a partir do insumo têm levado produtores a estabelecer prioridades 
imediatas, após dois anos difíceis. 
 
Especialistas listam a queda nos preços do açúcar e do etanol e a escassez de crédito no 
sistema financeiro internacional como algumas das causas das dificuldades enfrentadas pelos 
produtores. Mesmo com preços em baixa, no entanto, a cana-de-açúcar ainda mantém um 
bom patamar de lucro. A geração de renda por hectare é de R$ 4 mil no caso da cana, bem 
acima dos R$ l ,5 mil por hectare da produção de soja e dos R$ 500 da criação de gado, como 
destacou o governador de São Paulo, José Serra, na abertura do Ethanol Summit 2009, que 
aconteceu na última semana em São Paulo. 
 
De nossos 400 milhões de hectares para cultivos agrícolas, menos de 1% é usado para a cana-
de-açúcar disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a empresários, autoridades 
governamentais, produtores e pesquisadores de todo o planeta, em apresentação gravada em 
vídeo, na abertura do evento. 
 
A Cosan, uma dos maiores produtoras de açúcar e etanol do mundo, planeja aumentar a 
parcela da safra 2009/10 destinada à produção de açúcar até 58% frente à expectativa de 
50% no início do ano, e uma média de 42% do mercado em geral. A produção de açúcar da 
companhia deve chegar a 3,7 milhões de toneladas na safra 2009/10, frente aos 3 milhões de 
toneladas na temporada anterior. As exportações de açúcar bruto devem alcançar 3 milhões 
de toneladas, contra os 2,5 milhões da última safra. 
 
Compromisso americano 
 
O setor sucroenergético é responsável pelo emprego direto de mais de 800 mil trabalhadores 
no Brasil, e, em março do ano passado o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar já 
representava mais de 50% do combustível utilizado por automóveis e veículos comerciais leves 
no Brasil, sem contar os movidos a diesel ou gás natural, segundo dados apresentados no 
Ethanol Summit. 
 



O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única), Marcos Jank, destacou ainda 
que o Brasil é o único país do planeta a misturar até 25% de etanol à gasolina, e que a venda 
de veículos bicombustíveis no país eqüivale a cerca de 90% dos automóveis novos. Os 
números são positivos diante da necessidade ambiental de reduzir a emissão de gases nocivos 
à atmosfera. 
 
O uso do petróleo terá que ser reduzido, não podemos continuar no patamar do último século 
afirma Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infiaestrutura (CBIE). 
 
Dados da Agência Internacional de Energia (AIE) mostram que o etanol reduz em até 90% os 
efeitos da emissão de gases na comparação com a gasolina de origem fóssil, o que reafirma a 
importância do combustível no mundo pós-crise -e pós-Bush. Entre os compromissos de 
campanha de BaracK Obama estavam a redução das emissões de carbono em 80% até 2050, 
a diminuição da dependência das importações de petróleo e o desenvolvimento e 
implementação de tecnologias de energia limpa, A meta dos Estados Unidos é aumentar o 
consumo de etanol para 136 bilhões de litros de etanol em 2022, ante os 30 bilhões atuais. O 
consumo anual no Brasil hoje é de cerca de 25 bilhões no Brasil, segundo dados do Instituto 
de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ícone). 
 
A expectativa do governo e produtores brasileiros é de que as metas exijam a 
complementação do mercado interno americano por meio de importações, o que forçaria a 
abertura para o etanol brasileiro. 
 
Só a Petrobras deve investir US$ 2,8 bilhões na produção de bio-combustíveis, incluindo o 
etanol de cana-de-açúcar, segundo presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. A Petrobras 
Biocombustíveis, braço específico para o setor da companhia, vai utilizar 84% do investimento 
em plantas de produção de etanol A Petrobras planeja investir um total de R$ 174 bilhões 
entre 2009 e 2013. 
 

 
 
Demanda por energia deve dobrar em 50 anos 
 
Nos próximos 50 anos, a demanda por energia deve dobrar, enquanto a população mundial 
aumentará em 1,5 bilhão, segundo o diretor de Desenvolvimento de Negócios da CH2M Hill, 
multinacional especializada em projetos de energia, Rob Smith. O etanol pode ser um 
elemento fundamental para que essa demanda possa ser atendida sem danos posteriores ao 
meio ambiente, dizem especialistas. 
 
Segundo Marcos Jank, presidente da União da Indústria de Ca-na-de-Açúcar (Unica), desde a 
década de 1970, o etanol de cana proporcionou a redução estimada de 600 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono, equivalente ao plantio de pelo menos 2 bilhões de arvores. 
No Brasil, estima-se que cerca de 45 milhões de toneladas do gás poluente deixaram de ser 
emitidas desde 2003, quando foram popularizados os veículos bicombustiveis. 
 
Entre 2004 e 2008, a frota de veículos flex fuel em São Paulo economizou cerca de 35 milhões 
de toneladas de dióxido de carbono. A utilização de etanol por essa frota eqüivaleria ao plantio 
de cerca de 110 milhões de árvores - disse o governador de São Paulo José Serra, na abertura 
do Ethanol Summit 2009. A produção mundial de cana-de-açúcar concentra-se principalmente 
nas regiões tropicais, especialmente nas nações em desenvolvimento da América Latina, África 
e sul e sudoeste da Ásia, em um total de aproximadamente cem países produtores. 
 
A produção de etanol no Brasil superou 22,5 bilhões de litros na safra 2007/2008, um aumento 
de 27% em relação à safra 2006/2007. A exemplo dos anos anteriores o mercado interno 
absorveu cerca de 84% dessa produção, sendo que os 3,6 bilhões de litros restantes foram 
dirigidos à exportação, segundo dados apresentados no Ethanol Summit: 
 
O etanol e o bagaço da cana representam 16% da matriz energética brasileira. A receita bruta 
anual do açúcar e etanol no país gira em torno de US$ 20 bilhões, dos quais, na safra 



2007/2008, cerca de 54% foram provenientes da venda de etanol, 44% da venda de açúcar e 
os 2% restantes pela bioeletricidade vendida no mercado interno. Estima-se que a produção 
brasileira de cana para todas as finalidades açúcar, etanol e bioeletricidade atinja 1 bilhão de 
toneladas até 2020. 
 

 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 7 jun. 2009, Economia, p. E5. 
 
 
 
 
 


