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Combustível. Com dólar desvalorizado e os custos de produção mais baixos já registrados nos últimos anos, produtores
americanos de etanol de milho ampliam as vendas para o mercado externo e já exportam o produto até mesmo para o Brasil

EUA já exportam mais etanol que o Brasil
MARK BLINCH/REUTERS–10/4/2010

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil já tem sua tradicional
posição de maior exportador
de etanol do mundo seriamenteameaçada. O País foi superado no final do primeiro semestre pelos Estados Unidos em
vendas e analistas já apontam
que a produção americana está cada vez mais competitiva e
pronta para disputar o mercado internacional com o Brasil.
O dólar desvalorizado e amplos investimentos começam
a dar resultado nos EUA.
Os cenários para os próximos
anos serão debatidos a partir de
hoje no Congresso Mundial do
Etanol, maior evento da indústria e que reunirá em Genebra
alguns dos principais atores do
setor. No Brasil, a União da IndústriadeCana-de-Açúcar (Unica) já deu sinais de que poderá
recorrer à Organização Mundial
doComércio(OMC) paragarantiraexportaçãodeetanol paraos
Estados Unidos e Europa. O temorédequeregrasparaimportação de biocombustíveis nesses
paísespossamafetaracompetitividade do etanol brasileiro.
A estimativa dos organizadores do evento é de que a produção de etanol cresça até 12% em
2010, depois de dois anos de crise profunda. Mas a grande novidade deste ano, para os analistas, é a posição dos Estados Uni-

Câmbio valorizado
influencia na queda
nas exportações
● A valorização do real ante o

dólar foi um outro fator que influenciou na queda das exportações brasileiras de etanol, O cenário cambial atual, segundo analistas, criou uma diferença de
US$ 250 por metro cúbico de etanol na entressafra. Além disso,
no Brasil o sentimento é de que
novas regras que podem ser adotadas nos países ricos podem
afetar diretamente a capacidade
exportadora do País. O que se
teme é que o setor passe a ser
responsabilizado pelo desmatamento no Brasil, fator que seria
usado para justificar a criação de
barreiras. Para a Unica, 99% da
produção de cana do País é feita
em áreas que já eram usadas
para a agricultura ou pecuária.

Pesquisa. Produção de etanol de milho crescerá 12% em 2010, preveem empresários do setor
dos que, em apenas cinco meses,
jáhaviamexportadoomesmovolume que venderam em todo o
ano de 2009. Até setembro, as
vendas haviam chegado a mais
de 700 milhões de litros para o
exterior. O país já era o maior
produtor de etanol. Mas consumia grande parte da produção.
Em fevereiro, os americanos

Combustível será
usado na produção
de energia elétrica
Empresa criada pela
mineradora Vale e
BNDES vai lançar
gerador de eletricidade
movido a etanol
Renée Pereira

Trêsdécadasdepoisdeserlançado em escala comercial, o etanol
começa a conquistar novas fronteiras que vão além dos postos
decombustíveis.Primeirocomeçouaserusadonaaviaçãoagrícola, depois virou plástico verde e
agoravaiproduzirenergia elétrica. Até meados do ano que vem,
a Vale Soluções em Energia
(VSE), uma empresa criada pela
mineradora em parceria com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), lançará uma linha de geradores movidos a etanol.
A empresa, criada em 2007, já
tem14 protótipos,algunsem testes. Dois deles – de 400 quilowatt ampère (kVA) de potência
–foram usadosnasemana passada para iluminar o estande do

Projeto Agora – que inclui uma
série de associações e empresas
ligadas à cadeia produtiva da cana-de-açúcar– noSalão doAutomóvel,na capitalpaulista. Osdemais deverão ser testados no
complexo da VSE, em São José
dos Campos, no interior de São
Paulo, e em clientes potenciais.
O principal objetivo da companhia é ocupar um espaço que
hoje é dos geradores movidos a
óleo diesel, extremamente poluente.“Só na cidade de São Paulo estima-se que haja mais de
dois mil geradores movidos a
diesel, muitas vezes usados em
horário de pico”, afirma o diretor-presidente da VSE, James
Pessoa.
Segundoele,alémdeseradotado por estabelecimentos comer● Aviação

Hoje, em todo o Brasil, calculase que cerca de 350 aviões agrícolas Ipanema são movidos a
etanol. O combustível começou a
ser usado nesses aviões há aproximadamente cinco anos.

deramos primeiros sinaisdeque
poderiam se tornar líder no setor. Naquele mês, exportaram
151 milhões de litros do combustível,segundodadosdaconsultoria F.O. Licht’s. No mesmo mês,
as vendas brasileiras ao exterior
haviam caído para 120 milhões
de litros.
O que parecia uma situação

momentânea passou a se repetir
nos meses seguintes, com os
americanos chegando a exportar acima de 200 milhões de litros de etanol de milho por mês.
Parte da expansão ocorreu graças a investimentos pesados. No
finalde2006, capacidadeprodutora dos EUA era de 4,7 bilhões
de galões por ano. Em 2009, o

ciais, como shopping-centers,
supermercados e comércio em
geral, o gerador movido a etanol
poderá ser usado em áreas mais
pobres, onde há dificuldade para
levar a energia elétrica. Na Amazônia, por exemplo, o produto
poderáresolverumasériedeproblemas, diz o executivo.
Outro ponto são as vantagens
ambientais. Na comparação
com geradores convencionais,
movidos a diesel, a redução nas
emissões de gases causadores
do efeito estufa é de 68%, observa o presidente da União da IndústriadaCana-de-Açúcar(Unica), Marco Jank. Em relação ao
preço da energia gerada, praticamente não haverá mudança.
Motores. Na opinião de Pessoa,
o etanol pode ter outros usos
além do transporte individual.
“Podemos usar o combustível
emônibus,caminhõesecolheitadeiras”, diz, destacando que a
VSE também desenvolve estudos nesses segmentos, além de
motoresparalocomotivas. Aempresa espera lançar esses produtos dentro de dois ou três anos.
A VSE terá concorrência no
mercado.Estemês,aFPTPowertrain Technologies, braço do
Grupo Fiat, apresentará, durante a feira Rio Infraestrutura
2010,onovo motorflex quetambém será usado num gerador de
energia elétrica. O equipamento, desenvolvido em parceria
com as empresas Grameyer e Ji-

volume havia chegado a 13,8 bilhões de galões, o equivalente a
52,1 bilhões de litros.
Custo baixo. O custo de produ-

ção, segundo a consultoria, é
também um dos mais baixos, depois de safra recorde de milho
em 2007 e 2008. Há dois anos, o
custo apenas com o milho para

✽
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O milagre da
multiplicação

M

isturado na gasolina em proporção
de 20 a 25% ou vendido nos postos
de combustível para abastecer os
motores dos carros a álcool e flex, o
etanolseconsolidou comoumafonteimportante da matriz nacional de combustíveis. Com o
bagaço da cana, que é usado para gerar energia
térmica e eletricidade, representa 18% da geração de energia do país, superando a hidreletricidade. Surpresa? Nenhuma para os brasileiros
quejáconvivemos com o etanol háanos eacompanhamos a evolução do seu uso.
Contudo, muitos estrangeiros que nos visitam se surpreendem com as possibilidades que
oproduto oferece.Utilizadona aviação,alimenta os motores de centenas de aviões agrícolas
que operam em diversas regiões do país. Em
breve poderemos ver ônibus, caminhões e máquinas no campo operando com o combustível
limpo e renovável, substituindo o poluente óleo
diesel, produto que o País ainda importa. Tambémépossível encontrá-lo empequenascaldeiras, substituindo com vantagens ambientais os
combustíveis fósseis. Igualmente, é possível

menez,poderáfuncionarcomgasolina, etanol ou com a mistura
dos dois. O gerador já estará em
operação comercial na feira.
O diretor de engenharia da
FTP,JoãoIrineuMedeiros,explica que o produto foi desenvolvi-

produzir um galão (3,78 litros)
de etanol nos EUA era de US$
1,29. De janeiro a maio, esse custo caiu para apenas US$ 0,87 por
galão. O custo total de produção
para um galão de etanol caiu de
mais de US$ 2,00 em 2008 para
apenas US$ 1,30 neste ano. O resultado foi uma maior competitividade nas exportações.
Para a F.O. Licht’s, outro fator pesou: a desvalorização do
dólar. A tendência acabou ajudando os exportadores americanos a ganhar mercado. Hoje,
32% das exportações americanas vão para a Europa, contra
18% para Canadá e 15% para Japão. O Brasil é o sexto maior importador de etanol dos Estados
Unidos, consumindo 5% de todo o volume vendido pelos americanos.
Mas a queda da produção de
etanol no Brasil também contou
para a nova posição americana
no mercado mundial. Se em
2008 o Brasil exportava 4,8 bilhões de litros por ano, o volume
caiu para 3,3 bilhões em
2009-2010 e, para 2010-2011, a
estimativa é de que o volume
não passe de 1,2 bilhão de litros.
O que mais preocupa é que se
os americanos mantiverem a taxa de expansão e o Brasil se estagnar com 1,2 bilhão de litros,
como tudo indica ser o caso até
2013, os americanos poderiam
superar definitivamente a exportação nacional.

considerar o uso do combustível da cana para
geraçãode eletricidade.Motogeradoresalimentados exclusivamente com etanol fornecem
energia “verde” para o stand do Projeto Agora,
no salão do automóvel, contribuindo para a redução de emissões de poluentes atmosféricos,
gases de efeito estufa e ruído. Além disso, vem
sendo realizados testes para avaliar a viabilidade do etanol em turbinas de termoelétricas.
Mas as possibilidades não se limitam ao uso
energético. Com a inauguração recente de uma
unidadeindustrialparaaproduçãoplásticoderivado de etanol – além de PET e PVC – abrem-se
novas perspectivas de mercado. A experiência
exitosa na produção dos chamados “plásticos
verdes” vem ganhando atenção internacional, e
já inspira projetos no exterior.
Aplicações do etanol para uso médico não são
novidade, mas com a crescente necessidade de
prevenção de doenças infectocontagiosas, a desinfecção em locais públicos ganha prioridade,
tornando o álcool-gel um importante aliado na
preservação da saúde pública. O ditado popular
de que “do boi só não se aproveita o mugido”
pode ser também aplicado para o etanol. É o
milagre da inovação e da multiplicação de oportunidades.
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do para atender às pequenas demandasdeenergia,comocondomínios,escolasecomérciodepequeno porte.
Cada gerador terá capacidade
para produzir 60 kV, suficiente
para abastecer dois elevadores,

luzes de emergência, bomba
d’água e portões automáticos de
um condomínio de 20 andares
durante 20 horas. Hoje, o mercado de etanol não combustível
consome 1,2 bilhão de litros por
ano.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B12.

PAINEL NEGÓCIOS
Piscinas e Saunas

Dedetização e Desratização
TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS
RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!
MODELO CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT. Equipamento
de ultra-som com tecnologia japonesa:

Segurança equip e sistema

STANDART

1 central de ultra-som

STD 01

1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

SG 01
SG 02

150 m²
300 m²

700 m²
1.400 m²

sem similar no Brasil.
Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.
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