
avanço recente da cana tem provocado mudan-
ças que vão muito além do campo. O aumento
vigoroso do consumo de etanol no transporte

e o uso crescente do bagaço e da palha na geração de
energia vêm alterando de forma duradoura a configu-
ração da matriz energética brasileira, tornando-a mais
limpa no momento em que o inundo busca soluções
para conter o aquecimento global e prevenir-se contra
seus efeitos. Os produtos derivados da cana-de-açúcar,
alvo de uma ofensiva global contra os biocombustíveis,
já são a segunda fonte de energia no país, respondendo
por 16% de todo o consumo, atrás apenas do petróleo.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), res-
ponsável pelos dados preliminares do balanço energético,
o etanol foi o grande responsável pela escalada da cana
entre as fontes primárias de energia, superando a energia
hidráulica pela primeira vez na história. "O aumento da
produtividade permitiu que o álcool se tornasse mais
competitivo na bomba do que a gasolina", destaca Maurício
Tolmasquim, presidente da EPE. Atualmente, metade das
necessidades de combustíveis dos veículos leves em circula-
ção é atendida pelo etanol, segundo Marcos Jank, presiden-
te da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Única).

Houve ganhos nas lavouras e nas destilarias, o que
derrubou os custos do barril equivalente de etanol
dos US$ 90 registrados nos anos 80 para US$ 30 hoje,
enquanto o petróleo disparou de pouco mais de
US$ 12 na segunda metade da década de 80 para
US$ 130 o barril, encarecendo custos em todo o mundo
e ajudando a engordar a inflação dos alimentos que
assombra os países mais pobres, como aponta Roberto
Rodrigues, coordenador do centro de agronegócio da
Fundação Getulio Vargas (GV Agro), e reforça Jank.

O consumo de álcool no transporte, alavancado
pela chegada dos carros bicombustíveis (flex fuel) em
2003, evitou emissões de 644 milhões de toneladas
de COa desde 1975, quando o Programa Nacional do
Álcool (Proálcool) foi lançado, estima a GV Agro. Nas
contas da instituição, só em 2007, a frota de veículos do





país deixou de emitir 25,8 milhões
de toneladas de COr

Os cálculos apresentados por Tol-
masquim mostram efeitos semelhan-
tes. "O consumo de etanol produz
reduções de mais de 20% nas emissões
de monóxido de carbono e de cerca
de 20% nas de hidrocarbonetos nos
centros urbanos, com corte de 10%
no caso do oxido de nitrogênio", diz o
presidente da EPE. Numa comparação
que serve para ilustrar uma primeira
diferença entre as diversas fontes de
biocombustíveis, prossegue ele, cada
hectare de cana consegue retirar da
atmosfera entre 10 a 28 toneladas de
dióxido de carbono por ano, enquan-
to o mesmo espaço cultivado com mi-
lho alcança uma redução de somente
dois a quatro toneladas de CO2.

As perspectivas para o futuro
também são animadoras, quando
se leva em conta as possibilidades
energéticas que as novas tecnolo-
gias poderão agregar à biomassa,
com destaque para a cana, mais uma
vez. "O mundo está no limiar de uma
nova era de plantas energéticas, que
tendem a representar uma alterna-
tiva concreta para o petróleo caro e
poluente", antevê Jank.

Nas projeções da Única, o sistema
elétrico brasileiro terá que contra-
tar, em 2012 e 2013, pela ordem,
2.900 e 3.200 megawatts (MW) para
suprir as necessidades domésticas.
Cerca de mil megawatts em 2012
e mais 680 MW, no ano seguinte,
poderão ser supridos por hidrelé-
tricas. O potencial de geração de
bioeletricidade, aponta a entidade,
seria suficiente para cobrir o restan-
te das necessidades de contratação
do sistema, com oferta de 1.900
MW em 2012 e 2.520 MW no ano

seguinte, sem apelar para fontes
"sujas" de energia.

Em termos médios, a partir da sa-
fra 2015/2016, as usinas teriam con-
dições de colocar no sistema 11.500
MW, atingindo 14.400 M W no ciclo
2020/2021, o que asseguraria uma
participação de 15% para a bioele-
tricidade na geração elétrica. Seria
como se uma hidrelétrica do tama-
nho de uma usina e meia de Itaipu
entrasse em operação, tomando-se a
potência média gerada pela central
binacional, estima Jank.

O aumento da potência instalada
nas usinas, em parte devido às ino-
vações tecnológicas incorporadas
pelas caldeiras, que ganharam maior
capacidade para gerar vapor a partir
de volumes menores de bagaço e
palha, diz Tolmasquim, contribuirá
para incrementar a segurança elétrica
no país, cumprindo uma função estra-
tégica. "A safra de cana entra na época
em que nossa hidrologia enfrenta seu
pior momento, com esvaziamento
dos reservatórios das hidrelétricas em
função da seca", lembra. A eletricidade
gerada pelas destilarias, dessa forma,
será distribuída ao sistema integrado
de forma complementar.

O agronegócio brasileiro vai bater
três recordes simultâneos em 2008.
Contrariando a avalanche de críticas
que desabou sobre a produção de
álcool, responsabilizando o setor
pela disparada dos custos dos ali-
mentos ao redor do mundo, anota o
ex-ministro da Agricultura Roberto
Rodrigues, o Brasil vai produzir a
maior safra de grãos de sua história,
colhendo 142, l milhões de toneladas
de milho, soja, arroz, feijão, algodão,
trigo, sorgo, amendoim, mamona,
girassol e outros. Ao mesmo tempo,

espera retirar dos canaviais a maior
produção de cana de todos os tempos,
num total estimado em 568,9 milhões
de toneladas, com extração de 26,9
bilhões de litros de etanol, de acordo
com a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), consolidando a
posição do país como segundo maior
produtor mundial, atrás apenas dos
Estados Unidos - que produzem seu
álcool a partir do milho.

A produção de grãos, diz Rodri-
gues, será suficiente para assegurar o
abastecimento doméstico, sustentar
os rebanhos de bovinos, aves e suínos,
com produção igualmente recorde
de proteína animal, e dar suporte ao
ritmo crescente das exportações do
agronegócio. No primeiro quadri-
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mestre de 2008, as vendas externas
do setor cresceram 19% perante
idêntico período do ano passado,
atingindo US$ 19,6 bilhões e respon-
dendo por 37,3% das exportações
brasileiras totais, segundo dados do
Ministério da Agricultura.

Desde 1994, segundo Rodrigues, a
produção de carne de frango foi mul-
tiplicada por três, saltando de 3,4 mi-
lhões para 10,2 milhões de toneladas
em 2007. O setor de suínos mais do
que dobrou sua produção, passando
de 1,3 milhão para 3,06 milhões de
toneladas (130% a mais). A indústria
de carne bovina, que chegou a proces-
sar 5,2 milhões de toneladas em 1994,
produziu 9,2 milhões de toneladas no
ano passado, avanço de 77%.

Num período mais recente, quan-
do a cultura da cana-de-açúcar rece-
beu novo impulso com a tecnologia
flex mel nos carros de passeio e utili-
tários, o país continuou a ampliar sua
produção de grãos, graças aos ganhos
de produtividade. "A suposta concor-
rência entre a produção de alimentos
e de bioenergia é uma grande boba-
gem, um mito", afirma Rodrigues. E os
números parecem lhe dar razão.

Os números da Única e da Conab
mostram que desde a colheita de
2004/2005, quando foram produ-
zidos 386,5 milhões de toneladas,
até a atual safra (de 2008/2009),
houve um aumento da produção
de cana de 47,2%, enquanto a área
plantada cresceu apenas 31% no

mesmo período. O álcool exige área
de 3,7 milhões de hectares, afirma
Rodrigues, representando 5% do
espaço ocupado por lavouras de
todos os tipos, num total de cerca
de 72 milhões de hectares.

Rodrigues e o presidente da Úni-
ca, Marcos Jank, afirmam que 75% da
expansão da cana acontece em áreas
de pastagens, o que desautoriza uma
outra vertente da ofensiva montada
contra o etanol brasileiro. A cana,
dizem eles, não representa ameaça
real a regiões ambientalmente críti-
cas, como a Amazônia. Os números
da Conab, mais uma vez, mostram
que área reservada para o cultivo
de grãos em Estados onde o desma-
tamento representa maior ameaça
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à floresta chegou mesmo a recuar
desde o ano agrícola de 2004/2005.

Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, no Centro-Oeste brasileiro,
plantaram, respectivamente, 8,5
milhões e 2,86 milhões de hectares
na safra colhida neste ano, queda de
0,75% e de 2,9% no período. Ao norte,
Roraima e Pará reduziram o espaço
para grãos em 25,5% (para 44,7 mil
hectares) e 21,8% (para 565 mil
hectares) desde o ciclo 2004/2005.
A exceção ficou por conta de Rondô-
nia, que semeou 388,3 mil hectares
nesta safra, em comparação a 374,1
mil hectares em 2004/2005, num
avanço de 3,8%. "Ainda que o país
não tivesse um único pé de cana",
observajank, "a Amazônia continua-
ria com seus problemas fundiários e
de grilagem, com 75% de suas terras
sem titulação, e a grave questão da
extração ilegal de madeiras".

Rodrigues aponta outra caracte-
rística da cana. As áreas de plantio
precisam ser renovadas a cada seis
ou sete anos, dependendo da região,
do clima e das variedades utilizadas.
Isso significa que entre 12% e 16%
das áreas ocupadas pelos canaviais
precisam ceder espaço, a cada ano,
para outras culturas, para que a
terra possa respirar e se renovar,
evitando-se, ao mesmo tempo, a
disseminação de pragas e doenças.
Isso significa que, a cada ano, pelo
menos 1,1 milhão de hectares em
todo o país são liberados para a
produção de leguminosas, como
amendoim e soja. "Não é á-toa que
Sertãozrnho e Jaboticabal, entre as
regiões que mais produzem cana em
São Paulo, são também o primeiro
e o segundo maiores produtores de
amendoim do Brasil", observa.

Na boca da bomba, o álcool da
cana bate de longe o etanol do
milho, saindo a US$ 0,20, diante de
quase US$ 0,40 no caso do produto
americano, afirma o presidente da
EPE, Tolmasquim. "O que ha hoje
é uma ofensiva contra o etanol de
milho, produzido nos Estados Uni-
dos. O Brasil errou ao não fazer a
diferenciação entre o etanol de ca-
na-de-açúcar e o outro, de milho",
aponta Pedro de Camargo Neto,
presidente da Associação Brasileira
da Indústria Produtora e Exporta-
dora de Carne Suína. Ex-secretário
de produção e comercialização do
Ministério de Agricultura, Camargo
Neto teve papei relevante na briga
do país na Organização Mundial
do Comércio (OMC) contra os
subsídios assegurados pela União
Européia aos produtores de açúcar
e pelos Estados Unidos a seus agri-
cultores de algodão.

Na sua avaliação, o Brasil errou
ao insistir numa aproximação com
"um produto ineficiente (em termos
energéticos e ambientais), sem
explorar nossas vantagens estratégi-
cas". A estratégia do país também foi
equivocada ao não exigir a abertura
do mercado americano ao etanol
brasileiro. "Nos contentamos em
atuar juntos na abertura de terceiros
mercados", acrescenta. Camargo
Neto defende que a diplomacia
brasileira assuma uma posição
mais firme nas negociações da Ro-
dada Doha da OMC, obrigando os
Estados Unidos a discutirem, não
só a alíquota de 2,5% aplicada ad
valorem sobre o etanol importado,
mas principalmente a taxação de
US$ 0,54 imposta por galão (cerca
de US$0,15 por litro).

As 390 usinas instaladas no país
movimentam por ano RS 40 bilhões
em receitas, gerando mais de l mi-
lhão de empregos diretos e um total
de 3,5 miihões de ocupações diretas e
indiretas. As estimativas são de que o
setor deverá receber, até 2012, inves-
timentos da ordem USS 30 bilhões,
dos quais US$ 17 bilhões estão sendo
efetivamente aplicados, preparando-
se para esmagar mais de 600 milhões
de toneladas de cana.

As novas tecnologias em fase de
desenvolvimento, diz Jank, deverão
duplicar a produção de energia por
hectare cultivado. Até os anos 70, se
conseguia retirar 3 mil litros de eta-
nol por hectare de cana, rendimento
idêntico ao do milho, hoje. A pro-
dução avançou até os atuais 7 mil
litros por hectare e, de acordo com
Rodrigues e Jank, poderá atingir 12
mil litros em dez anos - o que cor-
responde a uma produção potencial
de 46 bilhões de litros nos mesmos
3,7 milhões de hectares dedicados
à produção exclusiva de álcool na
safra em curso, que deverá render
26,9 bilhões de litros.

De volta à calculadora, Rodri-
gues recorda que a atividade agrí-
cola ocupa 8,5% da área total do
país (72 milhões em 850 milhões
de hectares), enquanto os pastos
tomam 23,5% do espaço, com
mais de 200 milhões de hectares,
dos quais 71 milhões podem ser
convertidos para a agricultura sem
afetar a produção de carne.

Daqueles 71 milhões de hectares,
Rodrigues estima que 22 milhões
"são bons para a cana". Em 12 ou 15
anos, com as novas tecnologias a ca-
minho, especialmente as que permi-
tem o uso da celulose na conversão
para etanol, o potencial brasileiro
para a produção de álcool poderá
alcançar a marca de 280 bilhões de
litros, "sem a necessidade de derru-
bar urna única árvore", destaca.

Trata-se de uma questão de escala.
Afinal, diz Jank, os biocombustíveis
"representam apenas 1% do proble-
ma (a alta nos preços dos alimentos),
enquanto o petróleo, ambientalmen-
te incorreto e escasso, responde pelos
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demais 99%". No fundo, há uma com-
binação de fatores por trás da recente
escalada nos preços dos produtos
agrícolas, incluindo o aumento dos
preços do petróleo. "As pessoas se
esquecem, mas somente no Brasil,
entre 2005 e 2006, houve uma frus-
tração equivalente a 40 milhões de
toneladas na safra de grãos, além de
quebras por problernas climáticos na
Austrália e na Europa Central", afirma
Roberto Rodrigues.

Segundo ele, os estoques mundiais
de milho, arroz e trigo representam
hoje 51% do que eram há sete anos.
Pressionados pela arrancada do pe-
tróleo, que passou a rondar a faixa
dos US$ 130 o barril, os custos de
produção da agricultura entraram
em disparada, com saltos de mais de
150% para os fertilizantes nos 12 me-
ses encerrados em abril deste ano.

As reservas globais de alimentos
foram afetadas ainda por uma mu-
dança estrutural na economia, re-
presentada pelo aumento da renda e,
portanto, do consumo na China e na
índia, diz- Alexandre Lahoz Mendonça
de Barros, consultor da MB Agro. A
reviravolta na política agrícola ame-
ricana desde os anos 90, segundo ele,
também causou alterações profundas
nos mercados agrícolas.

Até então, o governo americano
operava sua política com base no
sistema de "preço-meta" (target
price). Sempre que os preços de
mercado caíam abaixo da meta, o
governo comprava a produção ex-
cedente e carregava os estoques até
que as cotações subissem acima da
média. Com a reforma da Farm Bill
(a lei agrícola), o governo passou
apenas a pagar ao produtor a dife-
rença entre os preços de mercado e
aqueles estabelecidos como meta.

"Os estoques deixaram de ser
carregados pelo governo americano
e passaram a ser carregados pelo
setor privado", afirma o consultor.
Numa reação, as grandes tradings
- Bunge, Cargill, ADM, Coinbra,
Dreyfus - reforçaram sua operação
global, passando a realizar compras
antecipadas de safras agrícolas, nos
dois lados do globo. Em setembro,

quando os produtores americanos
colhem sua produção, as tradings
dedicam-se a comprar a safra brasi-
leira que ainda será plantada, para
ser colhida a partir de março do ano
seguinte. "O resultado econômico
relevante dessa estratégia foi a redu-
ção dos estoques mundiais", anota
Mendonça de Barros.

Um terceiro fator foi a grande

especulação nos mercados de com-
modities em todo o mundo, acirrada
pelo desembarque dos fundos de
hegde e fundos de investimento
de forma geral. "A desconfiança no
sistema financeiro americano, em
função da crise iniciada no mercado
de hipotecas, faz com o capital se sinta
atraído a buscar bens reais, ou seja,
commodities", arremata.
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