
 
China comprará etanol do País já em 08 
Érica Pólo 
 
O potencial é de que o consumo na China chegue a 1,6 bilhão de litros até 2010; o potencial 
de exportação para o Brasil é de 2 bilhões de litros  
 
O Brasil deve embarcar etanol para a China ainda este ano. Esta é a expectativa do setor, pois 
o país asiático continua a corrida em busca de soluções para suprir a necessidade crescente de 
etanol no seu mercado e o Brasil é o país que tem maiores condições para abastecê-los. 
Atualmente, a China produz álcool combustível principalmente a partir do milho, mas busca 
outras alternativas, por conta do alto preço da commodity.  
 
A próxima parada de empresários e representantes do governo daquele país será no interior 
de São Paulo, nesta semana, para participar da Feicana/FeiBio 2008, evento do setor, e 
também do II Workshop Brasil-China de Etanol, em Araçatuba, SP. O objetivo é estreitar 
relações com empresários brasileiros, além de verificar as possibilidades de cooperação técnica 
e comercial com o Brasil nesse setor.  
 
Segundo a BWP Projetos, consultoria especializada em prospectar negócios no mercado chinês 
e organizadora do workshop, também está previsto que o grupo participe de visitas técnicas a 
duas usinas: a Usina de Açúcar e Álcool do Grupo Equipav, em Promissão (SP), e Bertin 
Biodiesel, em Lins (SP). Os visitantes vêm da província de Liaoning, uma das nove regiões que 
atualmente já utilizam 10% de etanol misturado à gasolina na China.  
 
Para a BWP Projetos, o Brasil têm chances de exportar etanol para aquele país em curto prazo. 
"O caminho é usar cooperação e apresentar possibilidades de parcerias, essa é a estratégia. Os 
brasileiros podem cooperar com a China no sentido de ensiná-los a aumentar a produtividade 
da cana-de-açúcar por hectare, por exemplo", sugere Wladimir Pomar, diretor presidente da 
BWP.  
 
Rogério Barros, diretor comercial da Bertin Biodiesel, diz que a visita ocorrerá com a intenção 
de fortalecer o relacionamento e para troca de experiências. Sobre prospecção de novos 
negócios, Barros acrescenta que "o Grupo Bertin está sempre aberto a novas oportunidades, 
mas não há nada definido no momento". 
 
Sobre possíveis negócios com brasileiros, fontes do mercado afirmam que há rumores de que 
já teriam ocorrido conversações entre empresários chineses e do nordeste do Brasil, do estado 
de Pernambuco.  
 
Perfil 
 
Atualmente, a China produz etanol a partir de milho e está fazendo testes para a produção de 
álcool utilizando outras matérias-primas, como a batata-doce e a mandioca. O etanol a partir 
da cana-de-açúcar é uma opção que também está na lista de tentativas. Por enquanto, cerca 
de 70% da cana cultivada naquele país está voltada para a produção de açúcar.  
 
Pomar, da BWP, diz que a produtividade de cana-de-açúcar por hectare na China é de 63 
toneladas, enquanto, no Brasil, se eleva a 80 ou 90 por hectare. A área plantada da cultura 
também é baixa em comparação à do Brasil. Enquanto a China cultivou 1,2 milhão de hectares 
de cana, segundo dados mais recentes fornecidos pela BWP, no Brasil a área plantada somou 
7,8 milhões de hectares no ano passado, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). "Se cooperarmos no sentido de abrir o campo deles para a 
produção de etanol a partir da cana, seremos beneficiados", comenta Pomar. 
 
Hoje, as nove províncias que utilizam o etanol no combustível consomem 1 milhão de 
toneladas métricas de álcool (ou 960 milhões de litros), conforme levantamento da consultoria, 
e correspondem a 25% do consumo de combustíveis do país. O potencial é de que o consumo 
chegue a 2 milhões de toneladas métricas de álcool (ou 1,6 bilhão de litros) até 2010 com a 



inclusão de outras quatro províncias à lista de regiões que deverão misturar etanol no 
combustível.  
 
A produção ainda é insuficiente no país e, de acordo com consultores, sustenta cerca de 50% 
do potencial de consumo. As províncias que devem começar a misturar etanol no combustível 
até 2010 são Guangxi, toda a província de Hunan, além de Guangdong e Sichuang. Os nove 
estados que hoje já consomem são Heilong Jiang, Jilin, Liaoning, Henan, Anhuí, Hubei, Hedei, 
Shandong e Jiangsu. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23, 24 e 25 fev. 2008. Agronegócios, p. B 3. 
 


