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A área de cana-de-açúcar eqüivale a 2,3% da área com produção
agrícola, 1,7% das áreas agricultáveis e 0,8% da área total do país.

Segurança alimentar é uma
questão estratégica e tem apelo
crescente na mídia internacio-
nal ao tempo em que o mundo
observa uma alta superior a 50%
nos preços médios de produtos
alimentícios. O aumento nos cus-
tos de energia e petróleo, a mai-
or demanda por alimentos, as
adversidades de clima e doen-
ças reduzindo as colheitas agrí-
colas em várias partes do mun-
do são apontados como os fato-
res marcantes para esta alta de
preços. Genericamente, os bio-
combustíveis são também inclu-
ídos como competidores com a
produção mundial de alimentos.

O Brasil constrói uma agenda
positiva em energia de biomas-
sa e trabalha, em várias frentes,
para ampliar e compartilhar este
esforço com parceiros estratégi-
cos. Á energia de biomassa (ve-
getal e animal) tem evoluído
nestes últimos trinta anos, devi-
do às significativas demandas
nacional e mundial por biocom-
bustíveis líquidos.

Etanol e biodiesel são estraté-
gicos para o desenvolvimento
nacional, e avaliações compara-
tivas sobre os recursos naturais e
os ganhos em inovação e de
experiência no setor sucroalcoo-
leiro e na agroindústria tropical
colocam o Brasil em condições
de produção diferenciada e van-
tajosa em relação a vários países
do mundo tropical e temperado
na produção de biocombustíveis.

O Brasil quer e busca os ca-
minhos para a "commoditização"
de biocombustíveis e este é um
dos desafios reais do Brasil -
tornar a comprovada e exitosa
experiência nacional de produ-
ção e uso de etanol em modelo
reproduzível para outros biocom-
bustíveis e territórios nacionais.
Temos produtos e processos
novos, e temos agricultura tropi-
cal, indústria de transformação e
competências afins para avan-
ços de competitividade.

A abordagem simples de que
no Brasil os biocombustíveis des-
locam pastagens que por sua vez
deslocam florestas é equivocada
porque, nas proporções atuais e
futuras, os arranjos técníco-cien-
tíficos e produtivos e a logística
demonstram que a dinâmica dos
adensamentos existentes, cons-
truídos principalmente nos últi-
mos 35 anos, de soja, de cana-
de-açúcar, de efetivo do rebanho
bovino e de florestas nativas e
cultivadas - entre os principais
produtos agrícolas do negócio
de alimentos e de energia -, não
deverá mudar significativamente
nos próximos 20 anos.

Os dados mostram que a
agroenergia no Brasil está fun-
damentada na produção de
cana-de-açúcar para a produ-
ção de etanol e, basicamente,

de soja, mamona, girassol e
dendê para a produção de biodi-
esel. Também é fato que a aná-
lise e gestão territorial produ-
zem elementos significativos
para a nossa equação de de-
senvolvimento sustentável, in-
cluindo a energia de biomassa,
com ecocertificação. O território
brasileiro tem 851 milhões de
hectares, dos quais 463 milhões
são áreas da Floresta Amazôni-
ca, Mata Atlântica, Pantanal
Mato-Grossense, parques e re-
servas florestais etc, e cerca de
388 milhões de hectares são
áreas antropizadas. Desses, 282
milhões são ocupados com agri-
cultura (cerca de 62 milhões de
ha) e pecuária (220 milhões de
ha, com 207 milhões de cabeças
de gado). A área de cana-de-
açúcar, matéria-prima para o
etanol brasileiro, eqüivale a 2,3%
da área com produção agrícola,
1,7% das áreas agricultáveis e
0,8% da área total do país.

O Brasil está focando a agri-
cultura de alimentos, de ener-
gia, de fibras e de florestas, e
utiliza seus recursos naturais
para alcançar novos patamares
de um agronegócio (empresari-
al e familiar) moderno e compe-
titivo, considerando os binômios:
agricultura de alimentos e de
energia; agroenergia e água
como insumo e recurso; agroe-
nergia e ambiente; agroenergia
e parcerias estratégicas, visan-
do ampliar competências quan-
to ao capital intelectual e oportu-
nidades de negócios, com base
em inovação.

O Brasil necessita de energia
de biomassa porque precisa e
quer produzir mais alimentos, fi-
bras, energia renovável com sus-
tentabilidade socioeconômica e
ambiental. Decididamente, tere-
mos mais áreas, produtividade e
volume de produção de alimen-
tos. Também teremos mais á-
reas, produtividade e volume de
produção de energia de biomas-
sa. Os fatores clássicos de produ-
ção (terra, capital e trabalho) não
criam, no Brasil, obstáculo à ex-
pansão da agroenergia em ba-
ses sustentáveis. A disputa com-
petitiva por insumos modernos, a
exemplo de fertilizantes, configu-
ra-se como uma questão real a
resolver, porquanto, necessita-
mos ter eficiência nos processos
agrícolas e industriais para sal-
tos de competitividade.

Agricultura de alimentos, pre-
servação e utilização de biomas
terrestres e aquáticos, meio am-
biente e biodiversidade, balanço
de energia e recursos naturais,
relações trabalhistas e conquis-
tas sociais, energia fóssil e reno-
vável são questões de pauta nas
discussões mundiais porque atin-
gem interesses econômicos, de
geopolítica, e de comunicação.
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