
Mais informações

bémemrelação ao etanol celu-
lósico. É o que pensa o gerente
deDesenvolvimentoEstratégi-
co e Industrial do Centro de
Tecnologia Canavieira (CTC),
Jaime Finguerut.

Maisperto.“Nósnão temos os
milhõesdedólaresdosamerica-
nos, quepesquisamasenzimas
na palha de milho. Mas esta-
mosmaispertoda linhadeche-
gada”, diz. “Só o que precisa-
mos fazer é acoplar o processo
de hidrólise nas nossas usinas,
que já são eficientes. O bagaço
atualmentejáestádentrodadi-
nâmicadasusinas.Moído,pica-
do e pronto pra virar álcool”,
dizFinguerut, citandoofatode
que em outros países é preciso
montartodooprocessologísti-
co das biomassas.
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Análise

A indaqueempresasdebiotecnolo-
gia e institutos de pesquisa este-
jam avançando no domínio das
tecnologias para a produção do

etanol de segunda geração, isso não deve
mudar, de imediato, a cara do mercado de
etanol.Éoquepensaoconsultor emEmis-
sões eTecnologia daUniãoda Indústria da
Cana-de-Açúcar (Unica), Alfred Szwark.
“Mesmo sendo comprovada a viabilidade
comercial do etanol celulósico, nem todas
as empresas investirão na tecnologia de
imediato”, diz.

Haverá, é claro, as empresas inovadoras
quevãoapostar logodecara.Easmais aus-
teras, que preferem esperar para ver se a
tecnologia dá retorno. “Então, essa visão
deque aprodução nacional de etanol pode
até dobrar é mais baseada no potencial da
tecnologiadoquenas regras domercado.”

Alémdisso, para Szwark, a distância en-
tre a fabricação do etanol de segunda gera-
ção em plantas de demonstração e a sua
aplicação na indústria pode ser maior do
que se espera. “Produzir em laboratório é
diferente da produção na indústria. No la-
boratório, todas as variáveis são controla-
das.Porisso,naetapaprécomercialoscien-
tistas vão enfrentarmuitos desafios”, diz.

Mercado interno. “E, mesmo que o Brasil
dobre a sua capacidade de produção, hoje
próxima dos 24 bilhões de litros por ano,
quem é que vai comprar todo esse etanol?
Temosqueconsiderarqueoetanolbrasilei-
ro é quase todo consumido pelo mercado
interno”, diz o diretor da Archer Consul-
ting, Arnaldo Luiz Correa, especialista em
derivativos agrícolas.

Paraele, aindaqueoaumentodaprodu-
ção seja significativo, não vai impactar o
mercado externo. Só os EUA consomem
400bilhões de litros degasolina/ano.Nem
que eles quisessem poderiam passar a ro-
dar com carrosmovidos a álcool”, diz. “Is-
sosemcontar asbarreiras impostas aoeta-
nol brasileiro”, completa Szwark.

Na visão de Corrêa, para que o etanol
possavirarumacommodity,éprecisomais
doqueoinvestimentoemtecnologia,esim
que outros países invistam no etanol. “E
enquantoopreço doprodutonão for livre,
controlado pela oferta e demanda, ele não
pode ser considerado commodity.” L.C.

Emtermos
mercadológicos, há
um longocaminho

EPITACIO PESSOA/AE

● NaEuropa
AUniãoEuro-
peiadivulgou
nasemanapas-
sadaestudo
queapoiaouso
deetanol, clas-
sificandoapro-
duçãonoBra-
sil comoefi-
cienteambien-
talmenteesu-
geremedidas
de liberaliza-
çãoparapermi-
tirumaimporta-
ção“considerá-
vel”docom-
bustível
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 mar. 2010, Agrícola, p. 7.




