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Em menos de uma semana a Pe-
trobras anunciou três grandes
projetos voltados de biocombustí-
veis: na sexta-feira, informou a
compra de 45,7% de participação
na Açúcar Guarani, quarta maior
companhia processadora de
cana-de-açúcar do Brasil, num
investimento de R$ 1,6 bilhão.

Passado o final de semana, co-
meçou a segunda-feira com o
comunicado de uma parceria de
R$ 1 bilhão com a portuguesa
Galp Energia para a produção
conjunta de biodiesel voltado
para o mercado europeu. Ontem
divulgou a segunda parte do pro-
jeto que divide com a Galp: mais
R$ 330 milhões em cultivo e pro-
dução de biodiesel no Pará - o
que incluirá a construção de usi-
nas próprias no estado para pro-
cessamento do combustível.

Somados, os projetos chegam a
R$ 2,9 bilhões, e compõem os US$
2,4 bilhões (ou R$ 4,2 bilhões) de
investimentos programados para
a área no plano de 2009 a 2013 da
estatal. O valor é pequeno perto o
total de US$ 174 bilhões estimados
para o período e de todo o pré-sal
que há a ser explorado pela frente,
mas será o suficiente para triplicar
a produção de biocombustíveis da
estatal só nesse ano. “O pré-sal é
uma coisa enorme, mas o plano da
Petrobras é se consolidar como
uma empresa produtora de ener-
gia, nos diversos segmentos”, dis-
se ao BRASIL ECONÔMICO Miguel
Rosseto, presidente da Petrobras
Biocombustível, braço criado em
2008 dentro da companhia para
comandar a área.

Com os impulsos dados, a
produção total de biocombustível
pela Petrobras, entre etanol e
biodiesel, irá passar dos 424 mi-
lhões de litros produzidos em
2009 para 1,3 bilhão, previstos
até o final deste ano.

Boa parte do impulso é resul-
tado direto da compra da Açúcar
Guarani, que adicionará seis usi-

nas ao sistema da Petrobras Bio-
combustíveis e quase 700 milhões
de litros de etanol a mais sobre os
100 milhões anuais que a empresa
vinha produzindo. “O etanol será
prioridade para os próximos cinco
anos”, disse Rosseto.

Já o biodiesel, produzido hoje
em três usinas no Ceará, Bahia e
Minas Gerais, ganha no próximo
dia 14 mais uma unidade, no Pa-
raná, e terá a planta baiana dupli-
cada até o final do ano, o que au-
mentará a produção total de 324
milhões de litros para 550 mi-
lhões em 2010.

Região Norte e Europa
Os projetos para o Pará e a parceria
com a Galp representam os pri-
meiros passo da empresa na região
Norte, um mercado de consumo
crescente, hoje abastecido pelas
usinas dos outros estados, e com
alto potencial para o cultivo da
palma – planta que dá origem ao
óleo de dendê, insumo que será
utilizado na produção da região.

O estado também servirá de
base para a exportação a Portugal:
do total de 420 mil toneladas de
óleo de dendê que serão produzi-
das ao ano, 300 mil são destina-
das a Portugal, onde a Galp, maior
distribuidora de combustível de
Portugal, irá processar o biodiesel
em suas plantas para distribuir
principalmente no mercado por-
tuguês e espanhol. ■

Aportes serão usados em cultivo e produção de biodiesel no
Pará; projeto inclui construção de usinas próprias no estado

PLÁSTICOS

Família Wajsbrot adquire 100% do controle
da Cromex, líder nacional em masterbatches
Sergio Wajsbrot, presidente da companhia, anunciou ontem a aquisição
da participação de seu sócio Jacques Siekierki na Cromex. A empresa
tem uma capacidade de produção de 132 mil toneladas anuais de
masterbatches, uma mistura plástica com cores e aditivos diferentes.
No Brasil possui uma participação de mercado de 50% e ainda exporta
para 60 países na América Latina, Europa Ocidental e Leste Europeu.

BALANÇO

Ultrapar tem alta de 54% no lucro do
primeiro trimestre, para R$ 141 milhões
A alta foi registrada na comparação com os três primeiros meses de
2009. A receita líquida da empresa avançou 55% na mesma base
de comparação, para R$ 9,9 bilhões. A expressiva alta no faturamento
da Ultrapar reflete, principalmente, a consolidação da Texaco a partir do
segundo trimestre de 2009 e do crescimento das vendas em todos
os negócios da companhia, segundo demonstrativo do resultado.

Miguel Rosseto,
presidente da

Petrobras
Biocombustível

A Eletrobras pode se tornar uma
das clientes da futura produção
de biodiesel da Petrobras no Pará.
As duas companhias estão
em conversação para que
o biocombustível que será
produzido no estado abasteça
as termelétricas que a Eletrobras
possui na região Norte.
“O principal mercado é o
de transportes, mas já
estamos trabalhando com
outras possibilidades.
Estamos em diálogo com a
Eletrobras para abastecer as
térmicas que ela possui na
Amazônia, hoje movidas a diesel”,

disse o presidente da Petrobras
Biocombustíveis, Miguel Rosseto.
Isolado do sistema interligado
energético que abastece
o restante do país, a partir das
hidrelétricas, o abastecimento
da região Norte depende muito
de termelétricas, que podem
também ser movidas a gás ou
a carvão, e acabam por compor
uma matriz muito mais sujo
que a média do restante do país.
O processo de produção do
biodiesel, ressalta Rosseto, emite
até 65% menos gases poluentes —
entre eles o CO2 — que o ciclo do
diesel tradicional. J.E.

Eletrobras pode ser parceira no Estado

“O pré-sal é uma
coisa enorme, mas
o plano da Petrobras
é se consolidar
como uma empresa
produtora de
energia, nos diversos
segmentos

O etanol será
prioridade para
os próximos
cinco anos

Miguel Rosseto,
presidente da Petrobras

Biocombustível

Petrobras investe
R$ 330 milhões
em biocombustível

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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