Especialistas de todo o mundo já se mobilizam para avaliar os impactos globais
do aumento do consumo de etanol e biodiesel na oferta de alimentos, no mercado
de trabalho agrícola e no meio ambiente
por Maria Helena Tachinardi

recente entusiasmo pelo
etanol e o biodiesel - combustíveis renováveis extraídos de cana-de-açúcar,
beterraba, milho, trigo, soja, colza, girassol, palma,
mamona ou pinhão manso
- já provoca impactos no mercado de
alimentos. O preço do milho dobrou

em um ano, passando a US$ 4 o bushel
nos EUA, onde os fazendeiros reclamam do custo da ração. Há um limite
para converter milho em combustível
sem prejudicar a oferta do alimento,
mas os americanos, maiores exportadores do cereal, já se preocupam com
a febre do etanol e o seu impacto na
indústria alimentícia e de rações. No
México, os fabricantes de tortilhas já
culpam a demanda das usinas de eta-

nol pelo aumento dos preços do milho.
No Brasil, onde o etanol é extraído
da cana, cultura mais rentável do que a
pecuária, imensos canaviais deverão
crescer em áreas de pastagens e mudarão a geografia da ocupação de terras
no País. No total, são 350 indústrias de
açúcar e álcool, e outras 89 estão sendo
construídas. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil estima que
até 2011 a área plantada de cana-de-

açúcar crescerá 60%. Haverá expansão da cana em áreas de grãos e
pecuária. Segundo estimativa do Ministério da Agricultura, o etanol vai
liderar as vendas externas do país
dentro de dez anos, deixando a soja
em segundo lugar.
A febre do etanol toma conta do
mundo. No Brasil, é como se estivesse havendo um Proálcool II, uma revolução como a iniciada em meados
da década de 70 para enfrentar os choques do petróleo.
Transformar o etanol em commodity, como o petróleo e o minério de

ferro, virou uma necessidade global.
Mas a pergunta que ainda não tem
resposta é: qual será o impacto da expansão do mercado de biocombustíveis na oferta de alimentos?
Estudo. Essa questão é tão importante, que países de todo o mundo, inclusive o Brasil, já se mobilizam para tentar
responder a ela, por meio do primeiro
estudo global sobre oferta e demanda
de matérias-primas agrícolas para produção de alimentos ou energia.
O projeto "Perspectivas de longo
prazo para a produção de biocombus-

tíveis e seus impactos na estrutura do
mercado agropecuário" conta com o
compromisso de três instituições:
Instituto de Estudos do Comércio e
Negociações Internacionais (ícone Brasil), Woodrow Wilson International Center for Scholars (EUA) e Groupe d'Economie Mondiale (Sciences
Pó - França). Outros grupos de pesquisa de países que têm programas de
substituição de combustíveis fósseis Canadá, Colômbia, Peru, Argentina,
Japão, China, índia, Tailândia, Malásia, Indonésia e Coréia - também participarão do projeto. O estudo vai tra-

Etanol será commodity se
for adotado em mais de 20 países

çar diferentes cenários para a demanda de matérias-primas agrícolas destinadas à produção de biocombustíveis
e indicará suas conseqüências para a
matriz de produção agropecuária dos
principais países produtores e consumidores e na estrutura do mercado
mundial de commodities agrícolas.
Serão analisados os mercados de biocombustíveis de Brasil, União Européia
e EUA, que têm programas ambiciosos
nessa área e são países-chave no mercado internacional agrícola. Também
serão feitos estudos específicos de mercados que já implementaram ou estão
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LABORATÓRIO NA TAILÂNDIA:
País é um dos que têm programa de
substituição de combustíveis fósseis

desenvolvendo programas de adição
de álcool à gasolina (leia o quadro Consumo potencial no mundo).
"Os EUA controlam 60% do mercado mundial de milho. Com o uso
crescente desse cereal para a produção de etanol, abrirão espaço no mer-

cado internacional para outros exportadores", diz Marcos Jank, presidente do ícone, destacando um dos
aspectos da corrida mundial para elevar a produção de etanol.
Mas outras questões também precisam ser respondidas. Por exemplo:

que impactos as novas tecnologias
agrícolas (uso de material lignocelulósico e biotecnologia) e provenientes
da indústria automobilística (células
de hidrogênio, carros híbridos, novos
motores) podem causar na equação
mercado de combustíveis x oferta de
alimentos? Quais serão os efeitos do
crescimento dos biocombustíveis sobre o mercado de trabalho agrícola? E
quais serão os benefícios e custos ambientais e sociais da expansão da produção agrícola para fins energéticos?
Impacto anunciado. Várias iniciativas divulgadas nos últimos meses
influenciarão a estrutura do mercado
agropecuário mundial. O presidente

BUSH: Proposta de criar
novo combustível alternativo
à base de etanol

George W. Bush, em seu discurso
anual ao Congresso dos EUA, em
janeiro, propôs multiplicar por sete a
produção de combustíveis alternativos até 2017. O objetivo é reduzir em
20% o consumo de gasolina e substituí-lo em grande parte por etanol. A
proposta de Bush é criar um novo
padrão de combustível alternativo
(AFS, sigla em inglês), que exigirá 35
bilhões de galões de etanol em 2017,
ou 132 bilhões de litros. Atualmente,
os EUA produzem cerca de 20 bilhões de litros/ano (já são os maiores
produtores mundiais). O Brasil, principal exportador de álcool combustível, produz 17,5 bilhões de litros.
Os dois países respondem por

i da produção mundial de etanol e
estão iniciando uma nova parceria
para transformar o produto em commodity internacional. Em viagem que
fará ao Brasil no dia 8 de março,
Bush discutirá com o governo Lula
os novos rumos da cooperação tec-

nológica em fontes alternativas de
energia. Em São Paulo, ele assinará
com o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva um acordo de cooperação na
área de biocombustíveis.
O subsecretário de Estado americano para Assuntos Políticos, Nicholas Burns, em visita ao Brasil no começo de fevereiro, disse que um
acordo sobre biocombustíveis deve
se concretizar em menos de um ano e
terá três componentes: uma cooperação maior entre governo e setor privado dos dois países; o envolvimento
de outros países da região na produção de biocombustíveis e na formação de mercados para esses produtos; e a transformação do etanol em
commodity global.
O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Única),
Eduardo Pereira de Carvalho, aplaude a iniciativa, mas lembra que o etanol só será commodity quando pelo
menos de 20 a 40 países o estiverem
consumindo. A padronização do etanol, importante para que o produto
passe a ter status de commodity no
mercado mundial, como a soja e o

JAPÃO: Petrobrás e Nippon Hambai
criam joint venture para avaliar o
mercado japonês

minério de ferro, que são negociados
em bolsas de mercadorias, depende do
estabelecimento de critérios técnicos
de pureza e qualidade para o comércio
internacional do combustível.
A cooperação entre Brasil e EUA
também envolverá outros países da região na produção de biocombustíveis.
Segundo o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, será escolhido um país na América Central
para sediar um projeto-piloto de produção de etanol. "Vários países da região são importadores de petróleo e
têm condições de produzir etanol com
tecnologia brasileira e americana", diz.
Na Costa Rica já existe um programa de cooperação técnica para estudar biocombustíveis entre a Petrobrás e a estatal de petróleo local.
Além disso, um programa-piloto
entre as duas companhias, concluído
recentemente, estabelece a venda de
mistura de etanol e gasolina, à base

de 5% a 10%, em 64 postos do país.
Outra iniciativa de cooperação
está na Comissão Interamericana do
Etanol, criada em dezembro do ano
passado com a assinatura do exgovernador da Flórida, Jeb Bush, do
presidente do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), Luis
Alberto Moreno, e do ex-ministro da
Agricultura e presidente do Conselho
Superior de Agronegócio da Fiesp,
Roberto Rodrigues.
Um dos objetivos da Comissão é

promover ações para criar um mercado internacional para o etanol.
A Petrobrás quer liderar as vendas mundiais de biocombustíveis etanol e biodiesel - até 2011. De olho
na Ásia, deu o primeiro passo no Japão, criando uma joint venture com a
estatal Nippon Alcohol Hanbai para
avaliar o potencial do etanol brasileiro naquele mercado. No início de
fevereiro, assinou com o governo de
Goiás um protocolo de intenção para
construir um alcoolduto de 600 km,
com capacidade para 4 bilhões de
litros, que transportará o combustível
das usinas goianas e paulistas até o
porto de São Sebastião, no litoral
norte de São Paulo. A companhia tem
duas plantas-piloto produzindo biodiesel, busca parceria para montar
mais três e ainda está intensificando
as pesquisas técnicas para utilizar
mamona e pinhão manso na produção de biodiesel.

COMISSÃO INTERNACIONAL
DO ETANOL: O BID, presidido
por Moreno, integra o grupo
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