
APetrobras terá uma participa-
ção mais efetiva no mercado
de etanol de cana-de-açúcar

e apontou suas baterias para o mer-
cado externo, principalmente o asiá-
tico, com foco no Japão. A empresa
vem construindo, desde 2005, uma
estratégia para exportar 4,7 bilhões
de litros de álcool a partir de 2012,
o que é um grande salto em relação
à estimativa de exportação de 500
milhões de litros em 2008.

Para isso, a empresa vai investir
de 2008 a 2012 cerca de US$ 1,5
bilhão em biocombustíveis, sendo
46% em dutos e alcooldutos. Tam-
bém vai participar, de forma mino-
ritária, em 40 usinas produtoras de
etanol a serem construídas no país,
de olho no mercado internacional.

Uma das primeiras providências
para concretizar as exportações para a
Ásia foi a criação, há três anos, de uma
sociedade no Japão, a Brazil-Japan
Ethanol, com a Nippon Alcohol Han-
bai, que detém 70% do mercado de
distribuição de etanol naquele país.
Neste ano, a estatal brasileira anun-
ciou outras parcerias, que incluem,
de novo, uma japonesa, desta vez a
trading Mitsui. Petrobras e Mitsui,
em parceria com a Camargo Corrêa,
criaram a PMCC Projetos de Transpor-
te de Álcool S.A. para construir um
alcoolduto, avaliado em US$ l bilhão
e com mais de mil quilômetros de ex-
tensão, que ligara regiões produtoras
a terminais de exportação.
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São Paulo, e ainda tem um trecho que
interligará a"hidrovia Tietê-Paraná
ao terminal de Paulínia. Segundo o
diretor de abastecimento e refino da
Petrobras, Paulo Roberto Costa, em
qualquer projeto de maior porte,
como esse, a Petrobras trabalha com
quatro fases de estudos: a primeira é
identificar a viabilidade do projeto; a
segunda é uma análise mais detalhada
do projeto conceituai; a fase três é o
projeto básico e a quatro, a execução. O
alcooduto terá capacidade para trans-
portar 8 bilhões de litros por ano.

"Em cada uma das fases vamos
aprofundando as análises em termos
de dimensão, mercado e custo. Esta-
mos agora na fase dois. no projeto
conceituai. O que significa dizer que
a idéia é viável", diz. O alcoolduto ê
parte do corredor de exportação de
etanol que começa em Goiás, passa
por Uberaba, em Minas Gerais, e Ri-
beirão Preto, Paulínia e Guararema,
em São Paulo. De lá, segue para o
terminal de São Sebastião, no litoral
norte paulista e para o terminal da
Ilha d'Água, no Rio de Janeiro, atra-
vés do poliduto Osrio, já existente,
que passará a ser exclusivo para
etanol. A Petrobras tem planos para
outro alcooduto, de Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá,
no Paraná, com 919 quilômetros.

A Petrobras e a Mitsui acertaram,
com 50% para cada uma, a constitui-
ção da empresa Participações Nippo
Brasileira em Complexos Bioenergé-
ticos S.A. Esta sociedade vai investir
em etanol e em energia elétrica a
partir do bagaço de cana. A Petrobras
criará ainda uma subsidiária para ge-
rir os negócios de biocombustíveis,
que a representará na parceria com a
Mitsui. Por enquanto, a nova empre-
sa foi apelidada de "Biobras".

A união de forças entre Petrobras
e Mitsui resultará, junto com outros
parceiros-privados, na construção de
40 usinas de etanol em várias regiões
do Brasil. Cada uma terá capacidade
de processar entre 200 milhões e 250
milhões de litros por ano e custará
cerca de US$ 200 milhões. Costa, o
diretor de abastecimento da estatal,
diz que uma usina leva em média

dois anos para ficar pronta e que
o objetivo desse projeto é atender,
pelo menos, a uma demanda de 4,5
bilhões de litros anuais em 2012 para
o mercado externo, com destaque
para o Japão e a Coréia do Sul.

A primeira das unidades teve seu
contrato assinado em maio. É a usi-
na de Itarumã, no interior de Goiás.
Petrobras e Mitsui terão 10% cada
uma do negócio, que deve começar
a produzir na safra de 2009. Outros
dez projetos semelhantes estão em
fase adiantada de avaliação, em
áreas por onde passa o alcoolduto
de Goiás a São Paulo: Centro-Oeste
(Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul), Minas Gerais e São Paulo.
Segundo Costa, não adianta ter pro-
dução e escoamento se não houver
mercado para vender o produto.
Por isso, a estratégia montada des-
de 2005, com a formação de uma
sociedade no Japão para distribuir
o etanol brasileiro na Ásia. "Essas
etapas de produção, escoamento e
mercado têm que correr paralela-
mente, mas a venda tem que estar
um passo à frente", destaca.

Boa parte do álcool exportado a
partir de 2012 será o chamado "etanol
de segunda geração", feito com base
em tecnologia para o processamento
de lignocelulose, que usa resíduos da
cana-de-açúcar. Atualmente, se usa
o bagaço da cana para gerar energia
elétrica. A primeira unidade industrial
da Petrobras para essa produção, que
reduz o desperdício, eleva a produti-
vidade e traz vantagens ambientais,
deve estar concluída em quatro anos.
Trata-se de um trabalho realizado pelo
Cenpes, o Centro de Pesquisas da es-
tatal, que em outubro de 2007 criou a
primeira unidade piloto de produção
de álcool a partir do aproveitamento
de resíduos agroindustriais - ligno-
celulose, utilizando como modelo o
bagaço da cana-de-açúcar.

A tecnologia usada na unidade
piloto, que fica no Cenpes, no Rio de
Janeiro, passa por vários ajustes. Mas,
a partir da evolução das pesquisas, a
idéia é transformar o projeto piloto
em uma unidade de produção experi-
mental, chamada de semi-industrial,

até 2010. O próximo passo, de acordo
com o êxito do projeto, é começar
a produção em escala industrial. A
utilização do bagaço de cana como
matéria-prima para fabricar etanol
ê importante, porque é o rejeito
agroindustrial mais expressivo no
país e representa a possibilidade de
amplo aproveitamento econômico
de resíduos agroindustriais para a
geração de energia.

O sucesso desse desenvolvimento
tecnológico poderá minimizar a ne-
cessidade de expansão territorial da
lavoura canavieira para o suprimento
da demanda de etanol. Estimativas da
Petrobras apontam que os rejeitos do
bagaço e da palha de cana-de-açúcar
seriam suficientes para ampliar em
mais 13 bilhões de litros por ano a
produção de álcool no Brasil. Isso por-
que a primeira geração de biocom-
bustíveis requer, para sua produção,
o plantio de vegetais agroenergéticos.
Já a segunda não exige a ampliação da



área plantada, porque eleva a produ-
tividade do processo existente pelo
aproveitamento de seus resíduos,
de forma também complementar à
produção de alimentos.

Toda essa movimentação está
prevista no plano de negócios 2008-
2012 da Petrobras e seu planeja-
mento estratégico 2020. Segundo o
documento, a Petrobras vai "ampliar
a atuação no negócio etanol, partici-
pando da cadeia produtiva nacional
para o desenvolvimento de mercados
internacionais, com foco em logís-
tica e comercialização". Para 2008,
a meta ê exportar 500 milhões de
litros de etanol. Mais da metade já foi
embarcada, de janeiro a abril, princi-
palmente para os Estados Unidos. Por
isso, é bem provável que a meta seja
superada. A estatal pretende atuar
prioritariamente em mercados não
supridos pela iniciativa privada, tais
como Japão, Coréia do Sul e China, na
Ásia, e Nigéria e África do Sul, na Áfri-

ca, e também o mercado americano.
Para o consultor da área de energia

Adriano Pires, do Centro Brasileiro de
Infra-Estrutura (CBIE), há uma diretriz
do governo federal sinalizando forte
presença estatal em vários mercados, e
não seria diferente com a Petrobras e o
etanol. Ele acha que a empresa deveria
focar investimentos na infra-estrutura
logística, na garantia de transporte
para o álcool, mas de forma minori-
tária. Isso evitaria que os produtores
se tornassem dependentes dela e que
as decisões sejam politizadas - como
aconteceria em caso de presença ma-
joritária-, o que poderia trazer inefici-
ências para o mercado de etanol.

"Não digo que a participação do
Estado não seja importante. Nos
anos 70, o Proálcool teve apoio
estatal. Há uma curva de aprendi-
zado, um período em que o apoio
do Estado ê importante. Mas não
pode ser permanente", diz Pires. Ele
lembra que foi depois do fim dos

subsídios que o setor de etanol se
reestruturou e deslanchou, baseado
em investimentos privados.

Outro consultor da área, o ex-
diretor-geral da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), David Zylbersztajn,
acha que a Petrobras não deve ter privi-
légios nem restrições para atuar com o
etanol. "A Petrobras é uma empresa de
energia, por que não participar desse
mercado?", questiona ele.

Zylbersztajn vê na participação
ativa da estatal, tanto na produção
como na logística, pontos positivos
para introduzir maior concorrência e
competitividade ao setor. Faz, porém,
uma ressalva: a Petrobras não deve
dominar o mercado, como já o faz
em outras áreas. "A Petrobras tem um
papel relevante e, por enquanto, não
está indo com muita sede ao pote. O
setor de etanol brasileiro é consolida-
do e, se a empresa se comportar como
mais um agente do mercado, será uma
participação saudável", afirma.

Petrobras ampliará
sua atuação nos

negócios de álcool,
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comercialização
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