
Companhia Brasileira de Ener-
gia Renovável (Brenco) obteve
Jicenças ambientais para ins-

talar duas usinas de etanol, uma em
Alto Taquari, no Mato Grosso, e outra
em Morro Vermelho, em Goiás. Cada
uma vai demandar investimentos
de R$ 350 milhões (cerca US$ 212
milhões) e terá capacidade para
processar 3 milhões de toneladas de
cana-de-açücar por safra. A empresa
aguarda a autorização para instalar
outras unidades em Mineiros, em
Goiás, e outra em Costa Rica, no Mato
Grosso do Sul, ambas com a mesma
capacidade produtiva dos projetos
já em fase de construção.

Até 2015, a Brenco pretende ins-
talar dez usinas nos Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás,
com capacidade total de moagem
de 44 milhões de toneladas de cana
e produção de 3,8 bilhões de litros
de etanol por ano, o que exigirá in-
vestimentos de R$ 5,5 bilhões.

"A premissa básica do projeto é o
compromisso com a sustentabilida-
de. Todos os projetos foram desen-
volvidos para áreas que permitam a

produção totalmente mecanizada,
dispensando as queimadas", afirma
José Taragano, vice-presidente de ope-
rações da Brenco. Os locais definidos
para a instalação das quatro usinas,
diz o executivo, estão situados em áre-
as de pastagens degradadas ou aban-
donadas. "Mesmo as áreas arrendadas
são mapeadas por GPS para verificar se
respeitam a legislação ambiental. Para
esse trabalho, tivemos a cooperação
dos técnicos do Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais (Ibama)", destaca Taragano.
As lavouras, próprias ou arrendadas,
só serão cultivadas por trabalhadores
com carteira assinada, que residem na
região para evitar a migração.

Em cada usina será construída
uma unidade de geração de energia
elétrica a partir do bagaço de cana.
O potencial dos projetos reunidos,
afirma Taragano, será de 630 me-
gawatts (MW). "A idéia é ter um
modelo de negócios com foco em
energia renovável, que o mercado
internacional busca", diz.

A Brenco acompanha uma ten-
dência do mercado sucroalcooleiro

que ganha força nesta década. As
usinas em projeto ou em construção
são planejadas para utilizarem ex-
clusivamente a colheita mecanizada
- método menos poluente e gerador
de empregos com remuneração e
qualificação mais altas.

Pelos dados da União da Indús-
tria da Cana-de-Acúcar (Única), 32
novas usinas entram em operação
este ano no Centro-SuI do país.
Desse total, f 3 unidades serão ins-
taladas em São Paulo, outras dez
em Goiás, quatro em Minas Gerais,
quatro em Mato Grosso do Sul e
urna no Paraná. No ano passado,
24 novas unidades entraram em
operação no Centro-Sul.

Para 2009, a expectativa é de que o
número de inaugurações ultrapasse
40. As novas unidades, diz Antônio
de Pádua Rodrigues, diretor técnico
da Única, são preparadas para a co-
lheita mecanizada. "Os empresários
já buscam locais para o plantio da
cana que tenham condições de solo
favoráveis à passagem dos tratores
para a colheita", destaca.

Além da colheita mecanizada, os
novos projetos incluem a instalação
de caldeiras de alta pressão para
produção de energia a partir do apro-
veitamento do bagaço de cana. João
Sampaio, secretário de Agricultura
de São Paulo, afirma que nem todas
as usinas instaladas no Estado têm
tecnologia adequada para a produção
de energia a partir da biomassa. Mas,
a substituição dos equipamentos
utilizados hoje por caldeiras de alta
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pressão, permitiria adicionar entre
6 mil e 8 mil MW ao potencial insta-
lado de geração de energia no país - o
equivalente à usina hidrelétrica do
Rio Madeira, cujo projeto prevê po-
tência instalada de 6,48 mil MW.

Os 90 projetos de instalação de
usinas, que entrarão em operação
no Centro-Sul até 2011, contem-
plam a instalação de caldeiras para
co-geração de energia. Os projetos,
somados às usinas existentes, têm
potencial de produção de 11 mil
MWde energia elétrica. Atualmente,
diz Sampaio, praticamente todas
as usinas de açúcar e álcool geram
energia para consumo próprio e
10% comercializam o excedente no
mercado (cerca de 1,7 mil MW). "As
usinas produzem energia entre maio
e novembro, justamente no período
em que o nível dos reservatórios das
hidrelétricas baixa, com a redução
das chuvas. É um potencial que pode
ser mais bem aproveitado", afirma.

Além da co-geração, o aproveita-
mento da palha de cana para a pro-
dução de etanol celulósico (obtido a
partir da conversão da celulose) esta
na mira das empresas, fator que deve
melhorar a eficiência energética das
usinas c dar mais competitividade ao
etanol produzido no país.

Recentemente, o diretor de abas-
tecimento da Petrobras, Paulo Ro-
berto Costa, afirmou que a estatal
vai produzir etanol de segunda ge-
ração para exportação, em parceria
com a japonesa Mitsui. A empresa
avaliou 40 usinas e tem cinco pro-
jetos aprovados pela área técnica.
A meta é exportar, a partir de 2012,
uma média de 4,5 bilhões de litros
ao ano, incluídos o etanol de primei-
ra e o de segunda geração.

Pádua, da Única, observa que
produzir etanol a preços competi-
tivos, incluindo os investimentos
em mecanização e pesquisa, exigiu
dos empresários outra mudança: a
construção de usinas maiores. Cada
unidade nova tem. capacidade mé-
dia de moagem de 3 milhões a 3,5
milhões de toneladas por safra - as
usinas construídas no início da dé-
cada tinham capacidade média de

moagem que variava de l ,5 milhão
a 2 milhões de toneladas de cana por
safra. O custo também encareceu: os
investimentos em projetos de porte
estão custando em torno de US$ 300
milhões. Ha um ano, o investimento
médio era de US$ 100 milhões.

Nos últimos meses, o anúncio de
novos projetos diminuiu, reflexo
da queda nos preços do álcool no
mercado internacional em razão do
aumento na produção americana,
que não foi acompanhada de alta na

demanda nos mesmos níveis, e à que-
da nos preços do açúcar, provocada
pela recuperação da produção nos
países da Ásia. "Nos últimos dois anos,
o preço não foi tão remunerador aos
produtores, o que diminuiu um pouco
o interesse em construir novas usinas
ou ampliar as existentes", diz Pádua.
Apenas grupos que atuam em áreas
diversificadas e têm capital de giro
para investir em novos projetos, como
o caso da Brenco, continuam com os
prazos previstos nos projetos.
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