
Por Tânia Mendes e João Humberto de Azevedo

mundo entrou no século XXI com uma

formidável demanda de alimentos, fibras e
energia. "A oferta de commodities - antes

privilégio dos países de clima temperado - não foi
suficiente para atender à demanda, o que forçou a
busca de alternativas. Dentre elas, o desenvolvimento
da agricultura tropical, que permitiu a produção de

alimentos e energia em áreas antes consideradas mar-
ginais", como observa Frederico Ozanan Machado
Durães, chefe geral da Embrapa Agroenergia. Ele

acrescenta que, neste contexto, o Brasil desempenha
papel importante, pois dispõe de vantagens competi-
tivas naturais como localização privilegiada em região
tropical com alta incidência de energia solar, que

supera outros territórios geo-

gráficos em diferentes cená-
rios, clima favorável, umida-
de e gerenciamento capaz de
permitir mais de uma colhei-
ta por ano na mesma área. E
assim o Brasil começou a se
preparar para entrar num

mercado promissor, ao que
tudo indica.

Esta nova fronteira, po-
rém, num mundo globaliza-
do, tem sido alvo de prós e
contras numa polêmica que

começa na ONU e não se
sabe onde e quando termi-
nará. Por enquanto, especia-

listas de renome como Jean Ziegler, ex-relator
especial da Organização das Nações Unidas

(ONU) para Direito à Alimentação con-
sideram que a produção de biocom-
bustíveis em larga escala representaria
um crime contra a humanidade por
seu impacto nos preços mundiais de
alimentos. A afirmação de Ziegler
repercutiu em todo o planeta e
gerou grande expectativa. Mas está

longe o consenso. Se os biocom-
bustíveís vão provocar ou não
escassez de alimentos, o debate
está ainda a pleno vapor.

Uma reportagem da revista

Time sobre essa reação em cadeia
gerada pela produção de biocom-
bustíveis, com conseqüências para
países como o Brasil, assegura: "Co-
meça com a invasão do plantio da so-
ja, que deixa de ser plantada no espa-
ço usado para criação de rebanho. E,
sem lugar para criar o gado, os pecuaris-
tas devastam a Amazônia para criar bois".
Mas, as vozes favoráveis aos biocombustíveís
parecem mais numerosas. A crise é passageira e
não é perigosa, asseveram cientistas como Durães,
chefe geral da Embrapa Agroenergia. ''A produção
brasileira de 140 milhões de toneladas de grãos -

soja, milho, arroz, feijão, trigo e outros cereais - é
obtida em 54 milhões de hectares. Essa produção
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atende a uma população de 180 milhões de pes-
soas, o que representa aproximadamente 750 kg
de alimento per capita por ano. Isso é muito mais
do que o necessário para a alimentação de um
indivíduo. O que permite dizer que, quantitativa-
mente, não falta alimento para o brasileiro. Deci-
didamente, no Brasil não existe concorrência ou
conflito entre as produções de alimentos, de eta-
nol, bíodiesel e florestas energéticas".

Este raciocínio está explícito na evolução de
commodities do período de 1990 a 2005, que
mostra aumentos acentuados na biomassa pro-
duzida de matérias-primas energéticas (cana-de-
açúcar) e alimentos (soja, arroz, feijão e outros)
sem competição entre produtos.

Uma nova postura
Sérgio Schlesinger, pesquisador do Projeto Brasil

Sustentável e Democrático, da ONG Fase, diz que o
aumento do cultivo de produtos para os biocom-
bustíveis é um dos fatores que contribui para a alta
dos alimentos. Ele discorda da afirmação do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele diz que
o preço dos alimentos está aumentando porque tem
mais gente comendo. "Isso é só parte da verdade. O
que acontece é que a terra está escassa, a água tam-
bém, os biocombustíveis concorrem com os alimen-

tos na disputa de território e de água", garante
Schlesinger, autor do livro "O grão que cresceu de-
mais - a soja e seus impactos sobre a sociedade e o
meio ambiente". Ele assegura que em São Paulo, es-
tado que mais produz cana no Brasil, cresce o plan-
tio de cana e diminui todo o resto, inclusive a área
de pastagem, porque a terra está muito valorizada e
não fica apropriada para criar gado.

Por outro lado, especialistas da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO) já começaram a mudar de postura. A especia-
lista Cristina Amaral, coordenadora do grupo da
FAO criado em dezembro de 2007 para lidar com a
crise, em depoimento à BBC Brasil, afirma:" O que
nós sabemos hoje - um pouco mais do que sabíamos
anteriormente - como resultado de vários estudos, é
que os biocombustíveis são um fator contribuinte,
mas não se pode quantificar como fator principal". A
opinião de Oliver Dubois, o novo relator da FAO,
também se distanciou das afirmações contundentes
de Ziegler. "O impacto exato dos biocombustíveis
sobre o preço dos alimentos depende das condições
de cada país, se ele é importador ou exportador de ali-
mentos, do tipo de sistema de produção, da matéria-
prima empregada. Não faz sentido falar em valor
médio. Alimentos como arroz aumentaram de preço
e isso não tem nada a ver com produção de bíocom-
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bustível", declarou o especialista à BBC Brasil. Para a
FAO um conjunto de fatores como o aumento do
preço do petróleo, a mudança no tipo de consumo de
países emergentes, a especulação nas bolsas mundiais
e a decisão dos Estados Unidos de incentivar a pro-
dução do milho também contribuem para a crise.

A avaliação de que não há nenhuma incompati-
bilidade entre a produção de alimentos e biocom-
bustíveis é também compartilhada pelo diretor exe-
cutivo da União dos Produtores de Cana-de-açúcar
(Única), Eduardo Leão de Souza. Para ele, a cana-de-
açúcar, matéria-prima para a produção do etanol,
"ocupa menos de 1% das terras brasileiras enquanto
a produção agropecuária ocupa 43%. Estes simples
dados são suficientes para afirmar que o Brasil não é
responsável pelo aumento dos preços dos alimentos,
não há escassez ou ameaça ao aumento da produção
agropecuária brasileira em virtude da expansão dos
biocombustíveis", argumenta.

A defesa do diretor executivo da Única é cor-
roborada pelo estudo da Embrapa sobre a dis-
tribuição das terras do Brasil. Dos 851,0 mega-
hectares (Mha) de terras, 90 Mha são áreas virgens
disponíveis. Além disso existem 210 Mha em pasta-
gens com algum grau de degradação, que, pela apli-
cação da tecnologia, podem ser recuperados e se
tornarem produtivos. O país conta com uma
grande reserva de terras, o que possibilita planejar
o uso agrícola em bases sustentáveis, sem compro-
meter os grandes biomas terrestres: Amazônia, Cer-
rado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa,

Numa simulação da expansão da cana-de-açúcar,
os impactos na ocupação de terras não são consi-
deráveis. Numa projeção de 50% a mais de produção,
a área utilizada para a cana-de-açúcar seria de 1,1%.
Mesmo aumentando a produção para 200% a área
de ocupação da cana seria de, no máximo, 2,2%.

Polêmicas à parte, a experiência brasileira na pro-
dução e uso de combustíveis de origem vegetal, o
aumento gradativo nos preços dos combustíveis fós-
seis, somados ao apelo ambiental pelo consumo de
produtos menos poluentes, abriu uma oportu-
nidade histórica para colocar o Brasil em posição de
liderança no mercado mundial de produção de ali-
mentos e de biocombustíveis.

Uma nova fronteira
O Brasil tem experimentado saltos tecnológicos

consideráveis, graças à inovação tecnológica traba-

lhada em rede nacional de pesquisa, que envolve
órgãos do Governo Federal como a Embrapa, uni-
versidades, institutos de pesquisa públicos e priva-
dos e outros colaboradores. Uma das suas maiores
conquistas é o crescimento da produtividade, que per-
mite a produção de mais alimentos, fibras e energia
com ocupação de menor área para cultivo. De 1990 a
2005, a produtividade agrícola quase que dobrou. De
1.528 kg/ha para 2.850 kg/ha em média, segundo
cálculos da Embrapa Energia. Desta maneira, a área
plantada aumentou 21%, enquanto a produção su-
biu para 226%, o que significa a apropriação da ino-
vação tecnológica na cadeia agronômica.

Ainda de acordo com Durães, em outros campos
a eficiência do manejo pecuário está elevando a taxa
de lotação de animais por área - estima-se que se a
taxa de lotação média alcançar 1,4 cabeça por hectare,
o que é plenamente possível, poderão ser liberadas 50
a 60 milhões de hectares em áreas de pastagem que
poderão ser utilizadas para a expansão da agricultura
de grãos e energia. Avanços também estão sendo obti-
dos na economia de insumos, pela utilização da fi-

, xação biológica de nitrogênio em leguminosas, hoje
também já disponível para a cana-de-açúcar. Essa ino-
vação poderá significar uma forte economia na uti-
lização de fertilizantes nitrogenados, como também
na redução de impactos ambientais pela diminuição
do uso do insumo.

Os dados sobre a produção de etanol, prove-
niente da cana-de-açúcar, apresentados pelo díretor-
executivo da Única confirmam as projeções da Em-
brapa. "Os ganhos por inovação tecnológica na pró-
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duçao do etanol ao longo
dos últimos 30 anos de-
monstram que o custo do
produto brasileiro é o mais
baixo entre as demais
opções de matéria-prima,
até mesmo se comparado à
cana-de-açúcar de outros
países". Eduardo Leão cal-
cula que a Única - que reú-
ne 110 associados respon-
sáveis pela produção de
60% do etanol brasileiro -
produz 10 bilhões de litros
de etanol por ano, utilizan-
do 1.6 milhões de toneladas

de cana. O balanço de energia na
produção de etanol indica que o etanol produzido
pela cana-de-açúcar é quatro vezes maior que o pro-
duzido com o milho.

O Proálcool
O desenvolvimento econômico do Brasil apre-

senta um histórico de uso de energia da biomassa,
desde os ciclos econômicos ligados ao açúcar até
as florestas energéticas para siderurgia e o Progra-
ma Brasileiro do Álcool (Proálcool) iniciado na
década de 70.

O Proácool foi instituído em novembro de 1975,
para substituir em larga escala os derivados de
petróleo e, conseqüentemente, evitar o aumento da
dependência externa de divisas dos choques de
preço de petróleo. Veio para estimular a
produção do álcool, visando o atendi-

mento das necessidades do mercado interno e exter-
no e da política de combustíveis automotivos. A pro-
dução oriunda da cana-de-açúcar, da mandioca ou
de qualquer outro insumo foi incentivada por meio
da expansão da oferta de matérias-primas, com
ênfase no aumento da produção agrícola, na mo-
dernização e ampliação das desülarias existentes e na
instalação de novas unidades produtoras.

Na fase inicial {entre 1975 a 1979) a produção
alcooleíra pulou de 600 milhões de litros/ano para
3,4 bilhões de litros, com os primeiros veículo-s
movidos exclusivamente a álcool surgidos em 1978.
Com o segundo choque do petróleo (1979-1980)
que triplicou o preço do barril e as compras desse
produto passaram a representar 46% da pauta de
importações brasileiras em 1980, o governo resolveu
adotar medidas para plena implementação do Proál-
cool. Assim, a produção alcooleira atingiu um pico
de 12,3 bilhões de litros em 1986-87. Em 1986 a pro-
porção de veículos a álcool no total de automóveis
produzidos no país atingiu um teto de 76,1%.

No decênio seguinte o cenário internacional do
mercado petrolífero foi alterado. Os preços do barril
de óleo bruto caíram de um patamar de US$ 30 a
US$ 40 para um nível de US$ 12 a US$ 20. Esse
novo período, conhecido como "contra-choque do
petróleo", colocou em xeque os programas de subs-
tituição de hidrocarbonetos fósseis e de uso eficiente
da energia em todo o mundo. No Brasil seus efeitos
foram sentidos a partir de 1988, resultando num
sensível decréscimo no volume de investimentos nos
projetos de produção interna de energia. A oferta de
álcool não pôde acompanhar o crescimento des-
compassado da demanda, com as vendas de carro a
álcool atingindo níveis superiores a 95,8% das ven-
das totais de veículos no mercado interno.

Os baixos preços pagos aos produtores
de álcool a partir da abrupta queda dos
preços internacionais do petróleo impedi-



ram a elevação da produção interna do produto. A
combinação do desestímulo à produção de álcool
com o estímulo à sua demanda, gerou a crise de
abastecimento da entressafra (1989-1990). Esta crise
afetou a credibilidade do Proálcool, levando a um
significativo decréscimo da demanda e, conse-
qüentemente, das vendas de automóveis movidos
por esse combustível.

Proácool, o retorno
Trinta anos depois do início do Proálcool, o

Brasil vive uma nova expansão dos canaviais com o
objetivo de oferecer, em grande escala, o combustí-
vel alternativo. A tecnologia dos motores flex fuel
veio dar novo fôlego ao consumo interno do álcool.
O veículo que pode ser movido a gasolina, álcool ou
uma mistura dos dois combustíveis foi introduzido
no país em março de 2003 e conquistou rapidamen-
te o consumidor. As vendas já superam as dos auto-
móveis movidos somente a gasolina.

A nova tecnologia dos motores flex fuel - em
2007 a frota de veículos flex representou 90% dos
veículos novos fabricados no País - motivou o cres-
cimento da produção da cana-de-açúcar a uma taxa
média de 11% ao ano nos últimos cinco anos e a
produção de álcool aumentou quase 20% na safra
de 2007.

"O crescimento da oferta de álcool ainda é deter-
minado pelo mercado interno. Este ano é estratégi-
co para o setor, em função da demanda do mercado
brasileiro, como pela recuperação dos preços do açú-
car no mercado externo", observa Eduardo Leão,
da Única. A safra 2008/2009 deverá registrar forte
crescimento, puxado pelo álcool hidratado, isto
porque a indústria automotiva, que em 2007 colo-
cou quase dois milhões de veículos flex fuel nas
ruas, prevê que o mercado continuará aquecido,
com os preços competitivos.

Em relação às exportações o álcool alcançou em
2007 a soma de US$ 1,4 milhão, com 3,6 bilhões de
litros, sendo que os Estados Unidos são os maiores
importadores de álcool.

Marco referencial do biodiesel
O biodiesel, combustível produzido a partir de

óleos vegetais extraídos de diversas matérias-primas,
como soja, palma, marnona, girassol, dentre outras,
pode também ser produzido a partir de gordura ani-
mal. Por advir de fontes renováveis e ser menos
poluente ele é ecologicamente correto. O biodiesel
está sendo adicionado, na proporção 3%, aos tipos
de díesel e não necessitam de qualquer adaptação
para receber a mistura. Na Europa o biodiesel já
vem sendo utilizado em vários países.

Glossário

Biocombustível - De acordo com a
Lei n» 9.478/1997, é o combustí-
vel derivado de biomassa renovável
para uso em motores de com-
bustão interna, ou conforme regu-
lamento, para outro tipo de ge-
ração de energia, que possa substi-
tuir parcial ou totalmente com-
bustíveis de origem fóssil.

Biodiesel - E derivado de lipídios
orgânicos renováveis, como óleos
vegetais e gorduras animais, para
utilização em motores de ignição
por compressão. Apesar de a
primeira patente ter sido registrada
ern 1980, por um professor do
Ceará, somente em 2004 é que foi
lançado, oficialmente, pelo Brasil.

Biomassa - E uma fonte de energia
limpa e renovável disponível em
grande abundância e derivada de
materiais orgânicos, Todos os
organismos capazes de realizar foto-
síntese podem ser utilizados como
biomassa, como restos de madeira,
estrume de gado, óleo vegetal ou
até mesmo o lixo urbano.

Bioetanol - É a obtenção do
etanol através da biomassa, para
ser usado diretamente como com-
bustível, processo esse chamado
de transesterificacão. O etanol é
um álcool incolor, volátil, infla-
mável e solúvel em água, derivado
da cana-de-açúcar, do milho, da
uva, da beterraba etc.
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Nos últimos 50 anos o Brasil desenvolveu pes-
quisas sobre biodiesel e promoveu iniciativas para
usos em testes. Com o Programa Nacional de Pro-
dução e Uso do Biodiesel (PNPB), que organizou a
cadeia produtiva, definiu as linhas de financiamen-
to, estruturou a base tecnológica e editem o seu
marco regulatório, a produção do novo combustível
tomou fôlego.

Os desafios e estratégias para o PNPB perpassam
pelos gargalos técnico-científicos na produção da
matéria-prima, processamento industrial e inte-
gração com cadeias produtivas regionalizadas. Atual-
mente, as matérias-primas para produção do bio-
diesel provêm de fontes tradicionais, como a soja,
mamona, girassol, algodão e dendê, que possuem
domínio tecnológico: zoneamento agrícola, siste-
ma de produção, materiais certificados e infra-
estrutura de produção de sementes. Há, também,
uma grande diversidade de matérias-primas alter-
nativas com potencial para produção de biodiesel
e biomassa para cogeração de energia.

"As matérias-primas tradicionais apresentam
rendimento de óleo abaixo de mil litros por hectare,
o que é pouco viável e insustentável para um pro-
grama nacional com as metas estabelecidas pelos
marcos referenciais crescentes", considera Frederico
Durães. Dentre as matérias-primas, a soja contribui
com mais de 80% da oferta para a produção de
biodiesel, devida à sua logística instalada no Brasil.
As demais fontes contribuem com pequena partici-
pação por razões diversas, entre elas, logística e
escala de produção. "Por certo, a soja continuará res-
pondendo pela maior participação na oferta de

matéria-prima para a produção de biodiesel, nestes
próximos cinco anos. Atualmente esta contribuição
eqüivale a 8,6% da produção de soja para o B2 -
2% de biodiesel na mistura com óleo diesel - e cerca
de 12%", conclui Durães.

A larga experiência com biocombustíveis, prínci-
palmente álcool e biodiesel, fazem do Brasil um
exemplo mundial no setor de energia, modelo que
vem inspirando outros países que anseiam reduzir a
dependência dos combustíveis fósseis e proporcionar
um ambiente ecologicamente mais justo.

Organização ímpar
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar

(Única) é a maior organização representativa
do setor de açúcar e bioetanol do Brasil. Sua
criação, em 1997, resultou da fusão de diversas
organizações setoriais do estado de São Paulo,
após a desregulamentação do setor no país. A
associação se expressa e atua em sintonia com
os interesses dos produtores de açúcar, etanol
e bioeletricidade, tanto no Brasil como no
exterior. As mais de cem empresas associadas
são responsáveis por mais de 50% do etanol e
60% do açúcar produzidos no Brasil. O domí-
nio técnico da Única compreende as áreas de
meio ambiente, energia, tecnologia, comércio
exterior, responsabilidade social corporativa,
sustentabilidade, legislação, economia e comu-
nicação. No final de 2007, a Única abriu seu
primeiro escritório internacional nos Estados
Unidos e já tem planos agendados para a
Europa e Ásia, em 2008, como parte de sua
política de prover informações detalhadas e
atualizadas sobre as importantes contribui-
ções socioeconômicas e ambientais do setor de
açúcar, etanol e bioeletricidade a interlocuto-
res como consumidores, governos, ONGs, em-
presas e mídia.
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