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O álcool combustível produzido a partir da cana-de-açúcar virou, recentemente, alvo de 
intensos ataques de autoridades européias, que vêem na expansão da produção de 
biocombustíveis ao redor do mundo a razão de uma elevação da inflação dos alimentos. A 
própria Organização das Nações Unidas (ONU) deu o tom da condenação aos biocombustíveis, 
com as declarações do relator especial da organização para o Alto Comissariado de Direitos 
Humanos, Jean Ziegler, de que a sua produção em massa representa um crime contra a 
humanidade por seu impacto nos preços mundiais dos alimentos.   
 
O presidente da Companhia Brasileira de Energia Renovável (Brenco), Philippe Reichstul, 
afirma que os ataques desferidos contra o etanol não afetarão os planos de investimentos da 
empresa, de R$ 5,5 bilhões até 2015 - dos quais R$ 4,5 bilhões serão aplicados na construção 
de usinas e R$ 1 bilhão para logística e comercialização. "O foco dos ataques é o etanol 
produzido a partir de grãos", diz Reichstul. "O etanol é cada vez mais uma idéia acertada, se 
se levar em conta que o preço do barril do petróleo já atingiu o patamar de US$ 129", diz.   
 
A expectativa da Brenco - que conta além de Reichstul com acionistas do porte do ex-
presidente americano Bill Clinton, Steve Case, ex-AOL Time Warner, o investidor Vinod Khosla, 
um dos fundadores da Sun Microsystems, o empresário Ricardo Semler e James D. 
Wolfensohn, o ex-presidente do Banco Mundial - é erguer oito novas usinas dedicadas à 
produção de etanol, com o objetivo de atingir uma capacidade de processamento de 44 
milhões de toneladas de cana por ano em 2015. Com tal capacidade, a Brenco produzirá cerca 
de 3,8 bilhões de litros de etanol por ano, 15% da produção nacional e 4% da produção 
mundial.   
 
Para o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, há de tudo nesses ataques ao etanol: 
interesses comerciais, desinformação e má-fé. Segundo ele, "estão misturando o etanol 
produzido no Brasil com o etanol fabricado nos Estados Unidos sem considerar que um é feito 
de cana, que não afeta a produção de alimentos, e o outro, de milho, que afeta".   
 
Geraldine Kutas, assessora internacional da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), 
afirma que as pressões que ocorrem na Europa poderão influenciar a legislação relativa a 
energias renováveis que está sendo discutida pela União Européia, que deverá ser definida até 
o fim. As discussões envolvem, por exemplo, a definição da obrigatoriedade da mistura de 
10% do etanol à gasolina até 2020. "Se, por exemplo, não for obrigatória a mistura, o 
mercado para o álcool brasileiro tende a crescer pouco", diz Geraldine.   
 
Segundo a assessora, o álcool brasileiro desfruta de grande competitividade no mercado 
europeu, suprindo 30% do consumo mesmo pagando uma taxa de importação de ? 0,19 
centavos de euros por litro. Atualmente, são exportados para o continente cerca de 800 
milhões de litros de álcool combustível.   
 
"Esse movimento na Europa não afetará o ímpeto do álcool brasileiro, mesmo porque o grande 
mercado para o álcool combustível produzido no Brasil é o doméstico", diz o diretor do Centro 
Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), Adriano Pires. Segundo dados da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), estatal que cuida do planejamento do setor energético, o consumo 
doméstico de álcool hidratado teve aumento de 46,1%, chegando a 10,4 bilhões de litros em 
2007.   
 
Pires considera que as pressões, que ele julga terem embasamento mais político que técnico, 
tendem a ser superadas com o passar do tempo. "São as barreiras típicas de quem ainda não 
tem uma tecnologia e deseja barrar ou retardar a entrada no mercado de quem tem", avalia 
Pires. "Mas os biocombustíveis vieram para ficar", acrescenta.   
 
Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) 2008, publicado pela EPE em maio, os produtos 
derivados de cana apresentaram participação de 16% na composição das fontes primárias 
usadas no país em 2007, superando pela primeira vez a energia hidráulica, que teve 



participação de 14,7%. A cana só foi superada na matriz energética pelo petróleo e seus 
derivados, com participação de 36,7%.   
 
Também no exterior, a escalada dos preços do petróleo e a manutenção de elevados índices de 
crescimento de economias importantes, influenciaram para que biocombustíveis conquistarem 
espaço. Segundo dados da Renewable Energy Network for the 21th Century e WorldWatch 
Institute, a produção de biocombustíveis ao redor do mundo ultrapassou 53 bilhões de litros 
em 2007, aumento de 43% frente a 2005. A produção mundial de etanol representou cerca de 
4% dos 1,3 trilhão de litros de gasolina consumidos no planeta no mesmo ano.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2008, Créditos de Carbono, p. G2. 


