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O
barril de petróleo bateu em 109 dólares na se-
mana passada. O consumo mundial chegou a
l 000 barris por segundo. A combinação desses
dois números é o melhor indicador de que a bus-
ca por combustíveis alternativos deixou de ser

uma atividade pitoresca para se elevar ao centro das aten-
ções das empresas, dos governos e das instituições interna-
cionais. Entre todos os combustíveis alternativos, o mais
viável atualmente, do ponto de vista econômico e am-
biental, é o etanol. Entre todos os tipos de etanol, o de ca-
na-de-açúcar é o que tem maiores chances de participar
substancialmente da matriz energética planetária. Entre
todos os países produtores de etanol, o Brasil é aque-
le que apresenta as melhores condições geográficas,
climáticas, culturais, econômicas e tecnológicas pa-
ra liderar a produção do etanol. nome pelo qual é
mais chamado hoje no planeta o álcool combustí-
vel, velho conhecido dos brasileiros desde a ini-
ciativa pioneira dos anos 70. desencadeada pela
primeira crise do petróleo.

Desde seu ressurgimento meteórico no ce-
nário mundial, o álcool/etanol tornou-se alvo
de todo tipo de especulação, sendo motivo
de projeções nacionalistas gloriosas. Foi
motivo também de outro tipo de especula-
ção, muito mais pessimista: para manter a
frota global de cairos rodando, o plane-
ta seria obrigado a abandonar o cultivo
de alimentos para plantar cana-de-
açúcar e produzir etanol. Para colo-
car a questão do etanol na perspec-

tiva correta, VEJA organi-
zou o questionário das páginas

seguintes. São setenta perguntas e res-
postas que cobrem todas as principais questões levanta-

das pela entrada do etanol no foco dos holofotes. Nessa
tarefa, VEJA valeu-se de inúmeras fontes e teve o privilégio

de contar com a dedicação especial de um dos maiores espe-
cialistas no assunto, Luiz Augusto Horta Nogueira, engenhei-

ro mecânico e doutor pela Universidade Estadual de Campi-
nas. Nogueira é pioneiro nos estudos que levaram à criação da

área de biocombustíveis da Agência Nacional do Petróleo, da
qual foi diretor de 1998 a 2004. Hoje é professor titular do Insti-

tuto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá e
consultor para bioenergias de diversos órgãos internacionais, entre

eles o Banco Mundial e a FAO, a divisão de agricultura e alimen-
tação das Nações Unidas.
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10 QUE SÃO OS COMBUSTÍVEIS "VERDES"?
São aqueles cuja emissão de CO:

durante o processo de produção
ou no cano de descarga dos carros é
menor que a proveniente do dieseí e da
gasolina.

2QUAIS SÃO OS COMBUSTÍVEIS "VERDES"?
Os mais viáveis são o etanol e o bio-
díesel. O hidrogênio líquido e a eletri-

cidade produzida por baterias não emitem
nenhum tipo de fumaça quando utilizados
como combustíveis de automóveis. Seu
uso, porém, ainda é restrito por problemas
de distribuição e de pouca autonomia.

3QUAL O MENOS POLUIDOR? A forma
como os combustíveis são produzi-
dos deve ser levada em conta na res-

posta e não apenas o que escapa do cano
de descarga. A produção de hidrogênio
exige gasto de eletricidade, o que, por sua
vez, requer a queima de carvão e petró-
leo em termelétricas. Em termos globais.
60% da energia elétrica vem do carvão, a
mais poluente das fontes energéticas.

4 POR QUE O ETANOL E O BIODIESEL
SÃO OS MAIS VIÁVEIS? O etanol e
o biodiesel têm a vantagem de.

por ser líquidos, aproveitar toda a es-
trutura logística da gasolina e do die-
sel. O etanol tem uma equação
econômica ainda mais favorável, em
razão da produtividade. Com l hectare
de terra se consegue produzir
7 500 litros de etanol. No caso do
biodiesel de soja. obtém-se 600 litros
por hectare. O etanoí continuará
atraente mesmo que o preço do barril
de petróleo caia a 35 dólares.
Todas as demais alternativas
energéticas "verdes" só se tornam
economicamente atraentes quando
o barril de petróleo está valendo,
no mínimo, 80 dólares.

5QUANTO ESSES COMBUSTÍVEIS
REPRESENTAM HOJE NO CONSUMO
MUNDIAL? São utilizados

600 bilhões de litros de combustível
por ano no mundo. O consumo de
biocombustíveis (etanol de cana.
etanol de milho e biodiesel) é
de 10% disso, algo em torno de
60 bilhões de litros.



6QUAL É A PARCELA K ETANOL NO CONSU-
MO MUNDIAL? O mundo utilizou, em
2007,54 bilhões de litros de etanol.

O país produziu, na última safra (parte da
qual será vendida ao longo deste ano).
21,5 bilhões de litros. Desse total, pouco
mais de 3 bilhões deverão ser exportados,

7QUANTO O ETANOL PODE REPRESENTAR
NO FUTURO? A estimativa é de que o
etanol chegue a prover 20% de todo

o combustível líquido usado no mundo.
Em valores de hoje, 120 bilhões de litros,

80 ETANOL BRASILEIRO, EM PARTICULAR,
QUE FATIA TERÁ? O Brasil, por suas
características de clima, área agri-

cultável, teria condições de suprir 10%
da demanda mundial. A questão é que
a próxima fronteira tecnológica já se
anuncia. Está em desenvolvimento o
etanol de celulose, obtido a partir de
uma variedade maior de plantas e gra-
míneas. Já há fábricas em teste no mun-
do, mas ainda não se aperfeiçoou o pro-
cesso para torná-lo comercialmente viá-
vel. EJe pode vir a ser tão ou mais rentá-
vel que o etanol feito de cana-de-açúcar.

9QUE PAÍSES ESTÃO ADIANTADOS NA
CORRIDA PELO ETANOL DE CELULOSE?
Os Estados Unidos lideram as

pesquisas e o Brasil vem logo atrás.
Calcula-se que leve ainda entre cinco e
dez anos para os primeiros litros che-
garem ao mercado.

ALÉM DA AINDA RELATIVA ABUNDÂN-
CIA, 0^£ OUTRAS VANTAGENS TEM O

'PETRÓLEO? Ainda não está inteira-
mente resolvido o problema da padroni-
/ação internacional do combustível ver-
de. Além disso, se queimar petróleo po-
luí, tirar petróleo da terra ou do mar é
uma atividade limpa, enquanto produzir
etanol exige ocupação de vastas áreas de
terreno, irrigação e uso de químicos agrí-
colas. A falta de um mercado mundial é
um entrave ao etanol.

nUM DIA A ELETRICIDADE VAI APO-
SENTAR O ETANOL? No Brasil as
hidrelétricas produzem de for-

ma limpa mais de 90% de toda a ener-
gia elétrica. Na maior parte dos países,
porém, a eletricidade é obtida com a
queima de carvão. Portanto, o processo
de produção da eletricidade é muito
poluente. No futuro, a energia nuclear
poderá substituir o carvão e — caso
esteja resolvido o problema da destina-
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cão final do lixo atômico — será possí-
vel obter eletricidade sem poluição.

COMO SE POSICIONA O HIDROGÊ-
NIO NESSA CORRIDA? Vale O
mesmo raciocínio usado para

a eletricidade. Quando o processo de
produção do hidrogênio líquido for
limpo, ele será o menos poluente de to-
dos os combustíveis.

i A PARTIR DE QUAIS MATÉRIAS-PRIMAS
SE PODE PRODUZIR ETANOL HOJE NO
MUNDO? As mais desenvolvidas

são o milho e a cana. Alguns países utili-
zam também a beterraba, o trigo e a
mandioca. Brasil e EUA produzem 85%
do etanol mundial (O Brasil produziu
21,5 bilhões de litros e os EUA, 24,5 bi-
lhões de litros, na última safra). O tercei-
ro colocado é a China, com 2,7% de par-
ticipação nesse mercado. Em quarto lu-
gar está a União Européia, com 2,5%.

dos (principalmente milho, mas com
boa perspectiva de chegar primeiro ao
etanoi de celulose), Canadá (trigo e
milho). China (mandioca), índia (cana,
melaço) e Colômbia (cana e óleo de
palma). A Alemanha produz metade
do biodiesel do mundo.

QUAIS AS VANTAGENS DO ETANOL
PRODUZIDO A PARTIR DE CANA-DE-
AÇÚCAR SOBRE OS DEMAIS TIPOS

DE ETANOL? A primeira é a limpeza.
Para cada litro de gasolina utilizado na
lavoura ou na indústria, são produzidos
9,2 litros de etanol. No caso do etanol
de milho, essa relação cai para 1,4 litro
de etanol para cada litro de combustí-
vel fóssil empregado no processo.
A segunda é a produtividade. No
Brasil, são produzidos 7 500 litros
de etanol por hectare plantado de cana.
No caso do milho, cada hectare
produz 3000 litros.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PAÍSES

PRODUTORES DE ETANOL? Brasil

(cana-de-açúcar), Estados Uni-

COMO 5E COMPARA O ETANOL

COM OS DEMAIS COMBUSTÍVEIS

VERDES? O etanol é o único



que alia maturidade tecnológica e bai-
xo custo de produção.

QUE OUTROS PAÍSES PRODUZEM

ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR?

A cana-de-açúcar se desenvol-
ve melhor nas regiões entre os trópicos.
Isso compreende a porção norte da
América do Sul, África, sul da Ásia,
norte da Oceania, América
Central e sul da América do Norte.
Mas hoje só China, Colômbia, Tailân-
da, índia e Austrália têm produção
regular.

POR QUE O ETANOL DESPERTOU A
ATENÇÃO MUNDIAL? Porque os
Estados Unidos se renderam

às evidências e, como são o maior con-
sumidor de combustível do planeta.
chamaram a atenção de todos para a
inevitabilidade de conseguir um
combustível limpo em curto prazo.

OS COMBUSTÍVEIS VERDES —

E O ETANOL EM ESPECIAL —

PODEM SUBSTITUIR O PETRÓLEO

EM OUTROS USOS QUE NÃO O TRANSPORTE?

QUAIS SÃO ESSES-USOS?-A alcoolquími-

ca, o equivalente do etanol para a
petroquímica, já desenvolveu alguns
produtos, como plásticos e resinas.
Ainda são experimentais, mas come-
çam a surgir negócios como a substi-
tuição de nafta por etanol na fabrica-
ção de tubos de PVC. É grande a
expectativa sobre o plástico de etanol,
que tem a vantagem de ser
biodegradável.

O ETANOL SE PRESTA A USOS
COMO ELETRIFICAÇÃO £ AQUECI-
MENTO? isso é possível com a

utilização do bagaço de cana que sobra
na fabricação do etanol. Se todas as
336 usinas brasileiras estivessem
produzindo eletricidade, trabalhando
com a tecnologia mais avançada já dis-
ponível, o potencial de geração seria
de 12000 megawatts, em 2015, similar
à capacidade da usina de Itaipu.
Esse potencial poderá triplicar, nos
próximos dez anos, com os novos
processos em desenvolvimento.

QUANDO COMEÇOU A PRODUÇÃO
DE ETANOL A PARTIR DE CANA-DE-

i AÇÚCAR? As primeiras expe-
riências no Brasil foram feitas na déca-
da de 20. mas o grande impulso se deu
na década de 70, quando foi criado o
programa nacional do álcool.

(QUAL A PARCELA DA FROTA BRASI-
LEIRA QUE UTILIZA ETANOL? Dos
119 milhões de automóveis, cerca

de 13.6 milhões são movidos a gasolina.
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Ha 200000 carros movidos a
álcool. Outros 5.2 milhões são flex.
No ano passado, 85% dos veículos no-
vos saíram de fábrica com motor flex.
A continuar assim, em 2015, quando
a frota brasileira de automóveis
estiver em 30 milhões de unidades,
19 milhões serão bicombustíveis.

O ETANOL PODERÁ SUBSTITUIR A
GASOLINA COMO O COMBUSTÍVEL

i MAIS USADO NO MUNDO? Não.
Calcula-se que toda a disponibilidade
de terras e condições climáticas seja su-
ficiente apenas para a produção de 20%
do combustível utilizado no mundo.

QUAIS AS VANTAGENS DO ETANÔL
SOBRE A GASOLINA PARA OS CON-
SUMIDORES? O álcool é menos

econômico, mas dá mais potência ao
motor. O benefício ambiental, no en-
tanto, é o grande atrativo.

A PARTIR DE QUE DIFERENÇA DE
PREÇO O ETANOL PASSA A SER
ECONOMICAMENTE COMPENSA-

DOR? Como tem rendimento inferior
ao da gasolina (é preciso mais álcool
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para o veículo percorrer a mesma
distância), o álcool tem de custar, no
máximo, 70% do valor da gasolina.
Com o litro de gasolina a
2,50 reais, vale a pena usar o álcool
se ele estiver, no máximo, a 1,75 real.

EXISTE UMA PROPORÇÃO IDEAL
DE MISTURA DE ETANOL E
GASOLINA? Não. Com os

carros flex, pode-se usar qualquer pro-
porção desses combustíveis no tanque.

É MELHOR USAR ETANOL PURO OU
MISTURADO A GASOLINA? Não há
diferença. Do ponto de vista

econômico, a escolha depende do pre-
ço desses combustíveis na bomba.

I

E VERDADE QUE SE DEVE INTERCA-
LAR O ABASTECIMENTO DE ÁLCOOL
COM GASOLINA PARA MANTER

O MOTOR LUBRIFICADO? Não há necessi-
dade. Os motores são feitos de ligas
preparadas para trabalhar a vida inteira
com álcool.

DEVE-SE OPTAR PELA

GASOLINA NO INVERNO? Os

carros a álcool têm mais
dificuldade para começar a funcionar
em ambientes mais frios. Mas não é

necessário substituir o combustível.
Basta ter o reservatório de gasolina,
localizado junto ao motor, sempre
abastecido.

O ETANOL PODE TRAZER DANOS
AO MOTOR? Pelo fato de o eta-
nol ser mais corrosivo do que

a gasolina, os motores dos carros flex e
a álcool têm de ser fabricados com li-
gas especiais, mais resistentes.

O QUE MUDA NO MOTOR

FLEX EM RELAÇÃO AOS CONVENCIO-

NAIS, A ÁLCOOL OU A GASOLINA?

Ele tem sensores que identificam
o tipo de combustível que se está usan-
do (ou a proporção de cada um no
tanque) e regulam o motor
automaticamente.

| UM MOTOR A ETANOL TEM A

MESMA DURABILIDADE DOS MO-

TORES A DIESEL OU A

GASOLINA? Não há diferença quanto
à durabilidade.

HÁ O RISCO DE COMPRAR

ETANOL ADULTERADO, ASSIM

COMO OCORRE COM A

GASOLINA? Sim, da mesma forma que
acontece com a gasolina.



do gás sejam reduzidas. Além disso, a
grande diferença em relação ao
petróleo é que o etanol usa o gás
carbônico retirado da atmosfera pelas
plantas. O petróleo joga na atmosfera o
gás carbônico armazenado no solo e não
o reabsorve (veja quadro na pág. 106.).

A CADEIA PRODUTIVA DO ETANOL
— PLANTIO, COLHEITA, INDUSTRIA-

i LIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO — CAUSA
PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE? Há, sim.
alguns impactos ambientais que ainda
precisam ser eliminados. As queimadas
são um exemplo. Em São Paulo, elas de-
verão ser totalmente abolidas até 2017. A
vinhaça, o principal rejeito industrial da
fabricação do etanoL também precisa ter
desíinação adequada para não contami-
nar os mananciais. Algumas usinas já a
utilizam como adubo natural na lavoura
de cana — não apenas por consciência
ambiental, mas porque há uma redução
de custos com fertilizantes.

O QUE PODE PROVOCAR VARIA-

ÇÕES NO PREÇO DO ETANOL? Por

ser um produto de base agrí-
cola, o etanol está sujeito às variações
de preço em razão da safra e de fenô-
menos climáticos. Essa situação só será
resolvida quando for criado um esto-
que regulador. O preço do petróleo
também influencia. Vira uma referên-
cia para o revendedor, que pode tentar
aumentar sua margem de iucro.

O ETANOL BRASILEIRO É CARO OU
BARATO, COMPARADO AO DE OU-
TROS PAÍSES? O etanol do Brasil

é o mais barato do mundo. Essa é a ra-
zão dos altos impostos de importação
mantidos pelos Estados Unidos, que
chegam a dobrar o preço do etanol
brasileiro importado.

verno não deve abrir mão dos mecanis-
mos de controle.

VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMI-
NHÕES, PODERÃO USAR O ETANOL CO-
MO COMBUSTÍVEL? Para os veículos

pesados, o mais indicado é o diesel. Nesse
caso, a melhor alternativa energética seria
o biodíesel, que ainda não conseguiu al-
cançar o mesmo patamar de produtivida-
de que o etanoí de cana-de-açúcar.

O AUTOMÓVEL PERDE FORÇA E
VELOCIDADE? Ao contrário, ga-
nha mais força de arranque e

velocidade final.

QUEM TEM CARRO A ÁLCOOL CORRE
O RISCO DE FICAR SEM COMBUSTÍ-
VEL, POR PROBLEMAS NA PRODU-

ÇÃO, A EXEMPLO DO QUE ACONTECEU RECENTE-
MENTE COM O VEÍCULO A GÁS NO RIO DE JANB-
RO E EM SÃO PAULO? O risco é baixo. O
mercado de etanol já se desenvolveu a um
ponto em que se tornou mais difícil aos
usineiros reduzir sua produção de álcool
para priorizar a exportação de açúcar,
como ocorreu na década de 80. Mas o go-

0 ETANOL AJUDA MESMO NO
COMBATE AO AQUECIMENTO GLO-
BAL? A adoção do etanol é

considerada um dos principais meca-
nismos de combate ao aquecimento
globaí. pois reduz as emissões de CO2.

n «J A PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚ-

U f CAR CONSOME ÁGUA A PONTO DE

• Sm AFETAR OS MANANCIAIS? Esse é

um risco. É necessário adotar mecanis-
mos de reciclagem da água empregada
no processo de fabricação. A produção
de etanol em usinas mais ultrapassadas
consome 21000 litros de água por to-
nelada de cana. Hoje, as melhores usi-
nas usam entre 5000 e 1000 litros. A
sorte é que elas são maioria no país.

A PLANTAÇÃO DE CANA PODE

l PROVOCAR DESMATAM£NTO

' NA AMAZÔNIA E NO CERRADO?

As entidades de produtores de etanol
alegam que, embora o solo da Amazô-
nia seja favorável à cana, o regime de
chuvas da Região Norte não é compatí-
vel com essa cultura, isso, no entanto,
não elimina o risco de que a expansão
da lavoura de cana "empurre" em dire-
ção à Amazônia outras atividades igual-
mente indutoras do desmatamento, co-
mo a pecuária e a produção de soja.

O PLANTIO DA CANA DEGRADA O
SOLO? Sim, pode reduzir a fer-
tilidade da terra. Daí a neces-

sidade de fazer o rodízio com a cultura
de leguminosas, como feijão, amen-
doim e soja. A cana tem de ser replan-
tada a cada seis anos. No intervalo
de seis meses entre a retirada das plan-
tas antigas e o replantio é que se alter-
na a cultura.
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DE QUE FORMA? Todo o gás car-
bônico emitido pelos veículos
movidos a álcool é

reabsorvido pelas plantações de cana-
de-açúcar. Isso faz com que as emissões



POR QUE MUrrOS PRODUTORES DE
CANA-DE-AÇÚCAR QUEIMAM A LA-
VOURA ANTES DA COLHEÍTA? Para

eliminar as folhas, o que abre espaço
entre as plantas e evita que os trabalha-
dores se cortem com as folhas afiadas.
A prática, no entanto, está condenada e
terá de ser totalmente abolida no
estado de São Paulo até 2017.

QUAL É A DESTINACÃO DOS REJEI-

TOS DA PRODUÇÃO DE CANA?
Além da vinhaça, usada na

fertilização do solo. há o bagaço. Parte
dele é empregada nas caldeiras para ge-
rar energia. O que sobra é vendido às in-
dústrias. Quase todo o suco de laranja
produzido no Brasil utiliza o bagaço co-
mo fonte de energia. A palha (folhas se-
cas) é usada também nas caldeiras. O
que sobra fica no campo, como adubo.

5
AS USINAS DE ETANOL UTILIZAM l
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS PARA FUN- |

CKJNAR? Para gerarem a própria |
energia, elas usam o bagaço de cana co- | ;
mo combustível nas caldeiras. Entretan- |
to. como toda atividade produtiva, o sis- | j
tema de transportes que abastece as usi- t •
nas utiliza combustíveis fósseis, como o
diese! e a gasolina. Aíém disso, os defen-
sivos agrícolas e adubos têm substâncias
derivadas de petróleo em sua composi-
ção. Até o óleo usado nas máquinas entra
na conta do balanço ambiental.

AS USINAS CRIAM TRANSTORNOS

PARA A VIZINHANÇA? Um dos

principais problemas é o odor
que se espalha pelo ar, proveniente da
fermentação natural do bagaço da cana
e da vinhaça.

QUANTO DAS EMISSÕES DE GASES

DE EFEITO ESTUFA A PRODUÇÃO
DE ETANOL PODERÁ REDUZIR NO

FUTURO? Ela já reduz hoje entre 60% e

90% das emissões (dependendo da efi-
ciência do processo de fabricação).
Não há estudos que indiquem uma re-
dução ainda maior.

HÁ RISCO DE QUE A PRODUÇÃO

DE ETANOL PREJUDIQUE A PRODU-
ÇÃO DE ALIMENTOS NO MUNDO?

Parte da alta de preços de alimentos no
mundo, no ano passado, pode ser atri-
buída à expansão da lavoura de milho
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voltada para a produção de etanol nos
Estados Unidos, mas o mundo produz
mais alimento do que consome. Em
São Paulo a plantação de cana ocupou
o espaço de pastagens, nos últimos
anos, sem que a produção de carne bo-
vina tenha diminuído.

SE ISSO ACONTECER, QUAIS SERÃO
OS EFEITOS? No Brasil, difícil-

: mente isso ocorrerá. Dos 340
milhões de hectares disponíveis para
plantio (aráveis) no país, somente 90
milhões seriam adequados à cultura de
cana, que atualmente ocupa apenas 7
milhões de hectares (metade deles para
a produção de açúcar). O que tem mais
chance de acontecer é um deslocamen-
to das lavouras à medida que a cana
dominar os espaços antes ocupados por
outras culturas. Pode haver ajustes de
preços regionais por causa de mudan-
ças na logística de abastecimento.

AS RELAÇÕES DE TRABALHO NA

INDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR

RESPEITAM O TRABALHADOR? Em

geral, a realidade do cortador de cana
ainda é muito difícil, com jornadas ex-
cessivas, baixa remuneração e condi-
ções sanitárias ruins.

O QUE GERA MAIS EMPREGOS, A
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO OU A DE
ETANOL? O etanol emprega

vinte vezes mais mão-de-obra por litro
produzido do que o combustível fóssil
e alternativas energéticas como o hi-
drogênio e a eletricidade.

EM NÚMEROS ABSOLUTOS, O QUE
, ISSO SIGNIFICA? São Paulo em-
prega 400000 pessoas direta-

mente na produção do açúcar e do ál-
cool atualmente. Mas, corn o avanço
das técnicas e a mecanização da lavou-
ra, esse número pode cair à metade.
Em outras regiões produtoras a tendên-
cia é a mesma, mas em ritmo menor.

QUAL É O LIMITE MÁXIMO DA PRO-
DUÇÃO DE ETANOL ALÉM DO QUAL
SE PODE PREJUDICAR A DISPONI-

BILIDADE DE TERRAS PARA OUTRAS CULTU-
RAS? Em tese, há ainda 77 milhões de
hectares a ser ocupados no Brasil
sem afetar o espaço dedicado a outras
culturas. Atualmente, a cana-de-açú-

car ocupa 7 milhões de hectares, me-
nos do que a soja (22 milhões) e o mi-
lho (13 milhões).

HA NO BRASIL MÃO-DE-OBRA QUA-
LIFICADA PARA A PRODUÇÃO DE
ETANOL EM LARGA ESCALA? Fal-

tam, principalmente, profissionais de nível
superior com qualificação específica, co-
mo engenheiros. Não há cálculos exatos
desse déficit.

O BRASIL COMPETE EM CONDI-

ÇÕES DE IGUALDADE NO MERCADO

INTERNACIONAL DE ETANOL? O

preço do etanol brasileiro é bastante
competitivo. É até 50% mais baixo do
que o do etanol de milho, o que explica
o fato de o Brasil deter hoje 40% da
produção mundial de etanol.

O BRASIL SUBSIDIA OS PRODUTO-

RES DE ÁLCOOL? Não.

Os subsídios foram pesados
no passado, na primeira fase do
programa do álcool, mas hoje não há
nenhum subsídio aos produtores.
O que existe é uma tributação
diferenciada, que é maior para a
gasolina do que para o etanol, por
suas qualidades ambientais. A mesma
política é adotada para o gás liqüefeito
de petróleo (GLP) e o diesel.

QUANDO COMEÇOU A PRODUÇÃO
A SÉRIO DE ETANOL NOS ESTADOS
UNIDOS? Nos últimos três

anos, o governo americano passou a
dar mais ênfase à produção de etanol.
como alternativa à dependência de pe-
tróleo e ao aquecimento global.

£ A EXISTEM ALTERNATIVAS PARA AU-

ft li MENTAR A PRODUTIVIDADE DA CA-

W  NA-DE-AÇÚCAR? A principal de-
las é o desenvolvimento das novas tecno-
logias de extração de etanol das plantas.
Os estudos indicam que se poderá até tri-
plicar a quantidade de álcool se se passar
a aproveitar o bagaço e as folhas da plan-
ta no processo de produção.

POR QUE O ETANOL PRODUZIDO PELO
BRASIL, A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚ-
CAR, É MELHOR DO QUE O PRODUZIDO

PELOS ESTADOS UNIDOS? A qualidade do
produto final é igual. O que os diferencia
é a produtividade. Um hectare de cana-
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de-açúcar produz 7 500 litros, enquanto 3
hectare de milho produz 3 000 Litros.

O QUE O BRASIL PRECISA FAZER
PARA OBTER E MANTER A LIDE-
RANÇA TECNOLÓGICA? Investir

pelo menos quinze vezes mais do que o
atual patamar de 100 milhões de dóla-
res por ano somente em pequisa para a
obtenção da tecnologia de produção
do etanol de celulose, que, além de
aumentar a produtividade por hectare.
possibilita a utilização de. outras plan-
tas e até mesmo de madeira.

O PADRÃO TÉCNICO DO ETANOL JÁ
FAZ DELE UM PRODUTO TÃO REGU-
LAR QUANTO A GASOLINA? Embo-

ra já se tenha avançado nesse campo.
falta uma padronização mais rígida
para que o etanol se torne um produto
de consumo mundial e ganhe mercado.

QUANTAS VARIEDADES DE CANA-DE-

AÇÚCAR EXISTEM E QUAL É A MAIS

PRODUTIVA PARA O ETANOL? São

mais de 5 000 no banco de espécies pa-
ra pesquisa, das quais 100 já têm uso
comercial. Não existe aquela que se
possa considerar a melhor. As grandes

114 19 de março, 2008 veja

Usina em Ribeirão Preto:
as empresas buscam a padronização

para criar um mercado mundial

QUANTO O BRASIL ESTÁ

INVESTINDO EM TECNOLOGIA?

O Brasil investe 100 milhões
ae aoiares por ano, enquanto os
Estados Unidos investem 1,5 bilhão
de dólares por ano somente em
pesquisa.

QUANTO SERIA O INVESTIMENTO
IDEAL? O Brasil precisaria
investir pelo menos quinze

vezes mais do que isso para empatar
com os Estados Unidos e se
manter na disputa pela posição
de liderança.

CASO OS ESTADOS UNIDOS CHE-
GUEM ANTES AO ETANOL DE CELU-
LOSE, O BRASIL ESTARÁ ULTRA-

PASSADO? Não totalmente. Bons acor-
dos podem garantir acesso à tecnolo-
gia. As plantas tropicais oferecem
mais quantidade de biomassa do
que as plantas de regiões temperadas.
Até essa vantagem a natureza deu
ao Brasil na corrida pelo combustível
do futuro. •

usinas chegam a trabalhar com dezenas
de variedades simultaneamente,
usando uma para cada espécie de solo
e de topografia.

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS
DO ETANOL? A padronização
técnica, o zoneamento econô-

mico-ecológico. em que se delimitarão
as áreas de produção de forma que não
afetem outras culturas nem a mata na-
tiva da Amazônia e do cerrado, e a ex-
pansão do mercado internacional.

A PRODUÇÃO DE ETANOL POR
HECTARE PLANTADO AUMENTOU
40% NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS.

QUANTO MAIS PODERÁ AUMENTAR? A pers-
pectiva é que o melhoramento genético e
a hidrólise (extração de etanoí também
das folhas e do bagaço) produzam ga-
nhos de produtividade da ordem de 50%

QUAIS SÃO AS PRÓXIMAS BARREI-
RAS TECNOLÓGICAS? O aprimo-
ramento genético da cana e o

desenvolvimento da tecnologia de
lignocelulose, por meio da qual se po-
derá obter etanol de diversos outros
tipos de plantas.

Text Box
Fonte: Veja, a. 41, n. 11, p. 104-114, 19 mar. 2008.




