
BRASIL
MARCA DE EXCELÊNCIA

BIOCOMBUSTÍVEIS

ENERGIA RENOVÁVEL QUE
PROTEGE O MEIO AMBIENTE

O Brasil fez a opção pela energia limpa e renovável, que representa quase a metade de sua matriz
energética. O biodiesel de dendê (palma), mamona, soja e girassol (no alto) e o etanol de cana-de-açúcar
substituem o petróleo, caro e cada vez mais escasso, no abastecimento da frota de veículos e até dos

aviões Ipanema, da Embraer.
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Bioenergia

PIONEIRO E LÍDER
EM BIOCOMBUSTÍVEIS

Limpo, renovável e socialmente correto, o biocombustível

é a principal inovação da agenda energética mundial. Trata-se

da mais concreta e benéfica solução para duas graves ques-

tões que preocupam a humanidade, com fundadas razões: os

riscos do aquecimento global e a crescente escassez de fon-

tes energéticas, pressionada pela alta de preços do petróleo.

Novidade para muitas nações interessadas em reduzir sua

dependência de fontes fósseis e poluentes, o biocombustível

é, entretanto, um velho conhecido do Brasil. Há três décadas,

o país opera o maior programa de energia renovável do

mundo, baseado na produção de etanol a partir da cana-de-

açúcar para o abastecimento de sua frota de automóveis, em

substituição total ou parcial do uso da gasolina.

Pioneiro no lançamento dos carros flexfuel, que podem

ser abastecidos simultaneamente com gasolina ou álcool, em

qualquer proporção, o Brasil tem a maior frota de veículos

com esta motorização, composta de mais de 4 milhões de

unidades. Os veículos multicombustíveis são preferência

absoluta no mercado doméstico: de cada cem novos carros

vendidos no mercado brasileiro, 88 são da geração flex. O

sucesso é tamanho que montadoras como a Volkswagen e a

General Motors já deixaram de produzir modelos movidos

exclusivamente à gasolina.

Outros veículos também incorporaram o etanol como

combustível. A Embraer, uma das maiores empresas aeronáu-

ticas do mundo, levou a tecnologia do etanol aos aviões,

desenvolvendo o modelo agrícola Ipanema com motor a

álcool. A Delphi Automotive Systems – Centro Tecnológico de

Piracicaba, no interior do estado de São

Paulo, estendeu o conceito flex para veícu-

los de duas rodas, equipando motocicletas

capazes de de rodar com gasolina, álcool

ou qualquer proporção dos dois.

O Brasil é o segundo produtor mundial

de etanol, atrás dos Estados Unidos, e

maior exportador do biocombustível, com

embarques da ordem de 3,4 bilhões de

litros em 2006. O país diferencia-se do

modelo norte-americano ao utilizar como

matéria-prima para o etanol a cana-de-

açúcar, cuja produtividade é duas vezes

maior do que a obtida com o milho, a cul-

tura utilizada pelos produtores dos Estados

Unidos. Além disso, a cana-de-açúcar não

concorre com a produção de alimentos.

Como resultado do programa de pro-

Com mais de três décadas de experiência acumulada no uso do etanol
como combustível da frota de automóveis, o país avança na utilização
de energia limpa e renovável

Produção de etanol conta com logística competitiva e alta produtividade
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dução do etanol e do crescente empre-

go de biodiesel na movimentação da

frota brasileira de 2 milhões de cami-

nhões, ônibus e máquinas agrícolas, o

Brasil elevou a participação das fontes

renováveis em sua matriz energética

brasileira para cerca de 45% (conside-

rando-se também a geração de energia

hidrelétrica), percentual três vezes supe-

rior à média mundial, de 14%.

Com isso, o Brasil está em posição

relativamente confortável para enfren-

tar o desafio da crescente demanda por

combustíveis, que deve avançar 55%

nos próximos 30 anos – ritmo que difi-

cilmente será atendido pelo petróleo.

Vantagens competitivas – “Cerca

de cem países produzem etanol, mas

nomistas do Banco Mundial é a grande

disponibilidade de terras e água.

Kojima também assinala os avanços

em melhoramento genético e pesquisa.

O Brasil investiu consistentemente no

desenvolvimento de novas e mais pro-

dutivas variedades, adaptadas às condi-

ções de solo e clima. Os ganhos de pro-

dutividade da cana-de-açúcar são resul-

tado do trabalho de pesquisa, focado

no melhoramento genético e em práti-

cas de controle biológico, conduzido

por diferentes instituições de pesquisa

brasileiras, como o Centro de Tecnolo-

gia Canavieira (CTC), Instituto

Agronômico de Campinas (IAC) e a Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-

ria (Embrapa). Graças ao trabalho des-

tas instituições, a produtividade dupli-

duzir tanto açúcar quanto álcool, ao

contrário das americanas, que só pro-

duzem o etanol a partir do milho. “Essa

flexibilidade industrial confere maior

competitividade às empresas brasilei-

ras”, assinala o economista do Banco

Mundial.

Tal eficiência, tanto na etapa agríco-

la quanto na industrial, permite que o

etanol brasileiro seja produzido sem a

concessão de subsídios. “É importante

ressaltar que o álcool brasileiro é produ-

zido dentro das melhores práticas de

comércio internacional justo”, assinala

Marcos Jank, presidente da União da

Indústria de Cana-de-Açúcar de São

Paulo (Unica), que representa 325 usi-

nas produtoras de açúcar e álcool, res-

ponsáveis por 85% da produção brasi-

convertidos em energia limpa, reduzin-

do os custos de produção e gerando

excedentes de energia elétrica que são

comercializados.

Na safra 2006/07, foram disponibili-

zados quase 1.000 megawatts de

potência de energia excedente. E o

potencial para crescer é enorme. Cerca

de US$ 2 bilhões serão injetados no

setor entre 2007 e 2011 para aumentar

a atual capacidade instalada de co-

geração de energia elétrica. “Com os

novos projetos de usinas concluídos, o

potencial de geração de energia chega-

rá a 11.000 MW, em uma projeção

conservadora”, diz Carlos Roberto Sil-

vestrin, vice-presidente executivo da As-

sociação Paulista de Cogeração de

Energia (Cogen/SP).

O modelo de produção brasileiro

ganhou novo patamar

em dezembro de 2006,

quando um acordo foi

fechado entre os maiores

produtores de álcool do

mundo, Brasil e Estados

Unidos: a constituição da

Comissão Interamericana

para o Etanol (CIE). De

gestão privada, a CIE é

co-gerida pelo ex-gover-

nador da Flórida, John Ellis “Jeb” Bush,

irmão do presidente norte-americano

George W. Bush, pelo ex-ministro da

Agricultura do Brasil, Roberto Rodri-

gues, e pelo presidente do Banco Inte-

ramericano de Desenvolvimento (BID),

Luis Alberto Moreno. O objetivo da

entidade é promover a produção e con-

sumo mundial de etanol e outros bio-

combustíveis.

Em março de 2007, o Brasil assinou

o Memorando de Entendimento com

os Estados Unidos para avançar a coo-

peração em biocombustíveis,focando

três frentes: no plano bilateral, foi fir-

mado acordo de cooperação científico-

tecnológica para a pesquisa de biocom-

bustíveis de segunda geração; no plano

multilateral, os dois países vão realizar

estudos de viabilidade econômico-

financeira para a atuação em países da

América Central e Caribe; finalmente,

no âmbito global, o objetivo é expandir

o mercado de biocombustíveis, a partir

do estabelecimento de padrões unifor-

mes e normas.

O Brasil está preparado para dar res-

postas ao aumento da demanda mun-

dial por etanol. A cadeia produtiva da

cana-de-açúcar é um colosso: o setor

fatura US$ 25 bilhões por ano, ocupa

72 mil agricultores de pequeno a gran-

de porte e emprega 3,6 milhões de pes-

soas, direta e indiretamente. Os investi-

mentos programados são da ordem de

US$ 8,6 bilhões até 2010, partindo de

grupos brasileiros e internacionais,

como as francesas Tereos e Louis Drey-

fus, a norte-americana Cargill e investi-

dores como George Soros e Bill Gates.

O espaço para o crescimento do

setor está sendo pavimentado por ini-

ciativas para escoar a produção para o

mercado externo. A Petrobras, maior

companhia brasileira, vai investir cerca

de US$ 2 bilhões em um alcoolduto,

projetado especialmente para a expor-

tação de etanol, com extensão de cerca

de 2 mil quilômetros, interligando o

Centro-Oeste do Brasil ao Oceano

Atlântico (a partir do município de Se-
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nenhum é capaz de bater a estrutura

de custos do Brasil”, diz Masami Koji-

ma, responsável pela divisão de políti-

cas para petróleo, gás e mineração do

Banco Mundial. Kojima e seus colegas

Donald Mitchell e William Ward publi-

caram um estudo sobre biocombustí-

veis em maio de 2007, que demonstra

a superioridade do Brasil na produção

de energias limpas e renováveis.

O primeiro aspecto destacado é o

clima, muito favorável à cana-de-açú-

car, a mais eficiente matéria-prima para

produção de etanol, com ótimo desem-

penho vegetativo em regiões tropicais

ou subtropicais. Outra vantagem com-

parativa do Brasil apontada pelos eco-

cou ao longo de 30 anos, avançando

de 3,2 mil litros de etanol por hectare

de cana-de-açúcar em 1975 para 6,6

mil litros em 2005. Como resultado de

tais ganhos de produtividade, o custo

de produção do etanol da cana-de-açú-

car brasileira é imbatível, situado em

torno de US$ 0,20 o litro (na safra),

muito mais competitivo do o etanol

obtido do milho, cujo custo de produ-

ção é da ordem de US$ 0,50 o litro, e

bem aquém dos US$ 1,10 do custo do

litro do etanol obtido da celulose, con-

forme dados do instituto Earth Trends

Uptade, de março deste ano.

Outra vantagem recai sobre o perfil

das usinas brasileiras, que podem pro-

leira. Além das vantagens comparativas

como clima favorável, disponibilidade

de terras e de água, a retaguarda de

dinâmicas instituições de pesquisa e um

perfil industrial diversificado, a competi-

tividade do etanol obtido a partir da

cana-de-açúcar decorre de outra parti-

cularidade brasileira: a própria fonte

energética utilizada no processamento

do etanol.

Enquanto as usinas americanas utili-

zam a eletricidade ou carvão, as brasi-

leiras queimam o próprio bagaço e a

palha da cana-de-açúcar em suas cal-

deiras. Dessa forma, resíduos que pode-

riam contaminar o meio ambiente são

Novos consumidores: 4 milhões de automóveis flexfuel utilizam etanol ou
gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção como
combustível. O avião Ipanema, da Embraer, voa alto com motor a álcool.
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75%. Finalmente, a produção de

cereais como o milho e o trigo reduzem

as emissões em até 40%, segundo cál-

culos do WorldWatch Institute.

As qualidades ambientais dos bio-

combustíveis ajudam a explicar porque

o mundo está se movendo tão rápido

na direção deles. “O crescimento da

produção de bioenergia pode propor-

cionar benefícios econômicos e

ambientais, sobretudo às nações mais

pobres”, diz Christopher Flavin, presi-

dente do Worldwatch Institute. A tec-

nologia de produção está disponível

para todos os países, o que representa

a possibilidade de buscar a auto-sufi-

ciência em energia e ainda excedentes

exportáveis.

Redução das emissões – O etanol e o

bagaço de cana-de-açúcar, utilizado

para a geração de energia elétrica e tér-

mica, têm contribuído para a redução

das emissões de gases de efeito estufa

(GEE) no Brasil. O etanol substitui a

gasolina total ou parcialmente na movi-

mentação de automóveis. O álcool

hidratado é utilizado diretamente como

combustível por 4 milhões de automó-

veis flexfuel, enquanto o álcool anidro é

adicionado à gasolina, substituindo

25% do combustível fóssil. O bagaço de

cana remanescente do processo de pro-

dução do etanol substitui a utilização de

combustíveis fósseis (óleo combustível)

na geração de vapor, empregado no

processo de produção de etanol, e

ainda gera energia mecânica e elétrica.

Estima-se que as emissões evitadas

pela adição de 25% de álcool anidro à

gasolina e pela substituição do óleo

combustível pelo bagaço remanescente

são de 2,6 toneladas de dióxido de car-

bono equivalente por metro cúbico de

álcool anidro e de 1,7 toneladas de dió-

xido de carbono equivalente por metro

cúbico de álcool hidratado.Somente

com a utilização de álcool combustível,

o Brasil já evitou a emissão de 675

milhões de toneladas de dióxido de car-

bono desde que o etanol foi introduzi-

do na matriz energética nacional, nos

anos 1970.

Outro fator essencial na análise do

impacto ambiental da opção pelos bio-

combustíveis é o balanço energético da

conversão da matéria-prima em com-

bustível. Quanto ao balanço de energia

total na produção de etanol a partir da

cana-de-açúcar, o Brasil possui, atual-

mente, a relação produção de energia

renovável/insumo fóssil igual a 8,3, índi-

ce que varia de 8,0 (colheita mecaniza-

da) a 9,0 (colheita manual), em valores

As opções brasileiras de fontes de

energia limpa e renovável são impor-

tantes aliados no esforço para reduzir o

efeito estufa, responsável pelo aqueci-

mento global. De acordo com dados

elaborados pelo WorldWatch Institute,

organização internacional focada em

pesquisas ambientais e sediada em

Washington, Estados Unidos, o cultivo

de vegetais para a produção de bio-

combustíveis é um dos expedientes

mais eficientes para seqüestrar da

atmosfera o carbono, o principal agen-

te do efeito estufa.

Avaliações do instituto mostram que

a produção de biocombustíveis a partir

de gramíneas, como a cana-de-açúcar,

principal matéria-prima utilizada no

Brasil, reduz as emissões em 70%, em

média. Já a produção de oleaginosas

destinadas ao processamento do bio-

diesel, como a colza, a soja e o girassol,

promovem uma redução de 45% a

Em paz com a natureza
M E I O - A M B I E N T E

A substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, como o etanol
produzido a partir da cana-de-açúcar, ajuda a combater o aquecimento
global e reduz as emissões de carbono

nador Canedo, no estado de Goiás, ao

terminal de São Sebastião no estado de

São Paulo). Além desse projeto, há o

estudo em andamento para a constru-

ção de outro poliduto, interligando a

cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, ao

Porto de Paranaguá, no estado do Para-

ná. Ambas as obras constam do Progra-

ma de Aceleração do Crescimento

(PAC), lançado pelo Governo Federal

em janeiro de 2007.

Biodiesel – A opção brasileira pela

energia limpa e renovável inclui tam-

bém a expansão da produção de bio-

diesel, com base em um programa

deflagrado em 2004, que prevê a adi-

ção de quantidades crescentes do pro-

duto ao combustível de origem fóssil.

Desde 2005, a legislação autoriza a adi-

ção de 2% de biodiesel. A partir de

janeiro de 2008, a mistura será obriga-

tória (início da etapa B2 do programa).

A partir de 2013, ainda de acordo com

a lei, será obrigatória a mistura de pelo

menos 5% de biodiesel ao combustível

fóssil (B5). Dado o sucesso do programa

e a pronta resposta do setor produtivo,

na fase agrícola e na fase industrial, a

meta de adição obrigatória do B5 será

antecipada em relação ao objetivo ini-

cial traçado para 2013.

O marco legal dá sustentação à pro-

dução crescente de biodiesel, atual-

mente na faixa de 840 milhões de litros

por ano. A partir de 2008 a produção

se eleva a 1 bilhão de litros ao ano, sal-

tando para 2,4 bilhões de litros ao ano

a partir de 2011. O biocombustível bra-

sileiro é produzido a partir de distintas

matérias-primas, como soja, mamona,

amendoim, girassol, algodão, palma

(dendê), pinhão-manso (Jatropha cur-

cas) e sebo bovino. A produção das

matérias-primas mobiliza tanto grandes

propriedades rurais, quanto um univer-

so de 300 mil agricultores familiares,

que consorciam lavouras para alimenta-

ção e energia.

Misturado ao diesel convencional

(derivado de petróleo), o biodiesel apre-

senta muitas vantagens ambientais,

dentre elas a diminuição das emissões

de gás carbônico, a ausência de enxofre

e a menor geração de partículas

poluentes formadoras da fumaça

negra. Cada tonelada de biodiesel evita

a emissão de 2,5 toneladas de gás car-

bônico para a atmosfera.

O modelo brasileiro está baseado na

diversidade de matérias-primas, de

modo a aproveitar as vocações agríco-

las regionais, na distribuição geográfica

das usinas e no estímulo à participação

da agricultura familiar na produção de

matérias-primas, com o objetivo de

apoiar o pequeno produtor e promover

o aumento da renda no campo.

Produzem o biodiesel empresas pri-

vadas, cooperativas e a Petrobras, esta-

tal brasileira do petróleo, que inaugura

até 2008 suas três primeiras usinas pró-

prias, com capacidade para produzir

171 milhões de litros por ano.

A empresa também desenvolveu um

processo inovador, denominado HBIO

voltado para produção de óleo diesel,

que consiste na inserção de óleo de ori-

gem vegetal ou animal no processo de

refino de petróleo. O óleo vegetal, de

mamona, soja, algodão, dendê, girassol

e outros, ou gordura animal é mistura-

do com frações de diesel e hidroconver-

tido em Unidades de Hidrotratamento

(HDT) nas refinarias para adequar a sua

qualidade às especificações exigidas

pela Agência Nacional de Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis (ANP).

PAC - COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS
2007-2010

PROGRAMA

METAS

OBJETIVO

Assegurar a liderança do
Brasil na área de
biocombustíveis

Combustíveis
Renováveis

INVESTIMENTOS (R$ bilhões)

Sub-Programas 2007 2008-2010 Total

Biodiesel 0,57 0,63 1,20

Etanol 2,67 9,42 12,09

Alcooldutos e Polidutos 0,02 4,09 4,11

Total 3,26 1,14 17,40

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) apóia a estratégia brasileira
de expandir a produção de bioener-
gia. Desde 2004, os valores libera-
dos pelo Banco para investimentos
envolvendo toda a cadeia de bio-
combustíveis duplicam ano a ano,
tendo alcançado cerca de R$ 2
bilhões (o equivalente a US$ 1
bilhão) em 2006.

A carteira ativa do BNDES inclui
68 projetos de implantação ou
modernização de plantas de etanol,
mais 21 projetos de co-geração de
energia elétrica a partir do bagaço
da cana-de-açúcar, além da partici-
pação acionária em sete empreen-
dimentos. São ao todo 96 projetos,
já aprovados ou ainda em fase de
avaliação pelo Banco, que envolvem
financiamentos da ordem de R$
11,3 bilhões (o equivalente a US$
5,6 bilhões).

BNDES apóia
bioenergia

A colheita mecânica da cana evita a queima da palha e reduz a emissão de fumaça e partículas

Mini-usina de biodiesel permite a produção de combustível em pequenas quantidades, a
partir de grande variedade de matérias-primas.
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produtividade de óleo, tem como prin-

cipal vantagem ser pouco exigente

tanto em termos de fertilidade e de

umidade. Além da não exigir muito do

solo, o pinhão-manso ainda pode ser

cultivado em áreas rochosas, que tradi-

cionalmente não são próprias para a

agricultura.

A mamona, outra matéria-prima uti-

lizada na produção de biocombustíveis

no Brasil, tem na tolerância à falta de

água a sua principal característica. “A

mamona exige menos do meio ambien-

te porque agüenta de 30 a 40 dias sem

chuvas. Outras lavouras, como o milho,

ficam comprometidas com 10 dias sem

umidade”, explica o pesquisador da

Embrapa. Por isso ela é uma alternativa

viável no semi-árido, onde muitas famí-

lias encontram no seu cultivo a principal

fonte de renda.

A palma, da qual se extrai o óleo de

dendê, é outra alternativa interessante

de matéria-prima para o biodiesel. Em

sua fase inicial de desenvolvimento, a

palmeira pode ser cultivada em consór-

cio com lavouras como o milho, o feijão

e a mandioca, somando renda ao pro-

dutor rural. “Já adulta, sua folhagem

protege o solo tanto da ação erosiva

tanto das chuvas quanto do excesso do

sol, limitando a evaporação de nutrien-

tes”, finaliza o pesquisador Liv Soares

Severino. 9

por exemplo, tem a propriedade de

captar o nitrogênio existente na atmos-

fera e fixá-lo no solo, enriquecendo-o.

Mais ainda: suas raízes profundas

exploram camadas do solo não alcança-

das por outras culturas de importância

econômica, como o milho. “Isso signifi-

ca que as duas lavouras retiram os

nutrientes de camadas diferentes da

terra. Assim, quando a soja está planta-

da, aquela camada de solo utilizada

pelo milho na safra anterior está se

recuperando e vice-versa”, explica Liv

Soares Severino, pesquisador da Empre-

sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

(Embrapa).

O mesmo princípio vale para o giras-

sol, outra cultura utilizada na produção

de biodiesel. Cultivada em seqüência à

soja, na safra de inverno, o girassol tem

a propriedade de promover a saudável

rotação de culturas, quebrando o ciclo

de pragas e doenças. Adicionalmente,

o girassol ainda é uma excelente fonte

de pólen, um dos principais alimentos

das abelhas, ao lado do néctar. Desta

forma, o cultivo do girassol concorre

para o aumento de produtividade das

lavouras, pois as abelhas são os mais

eficientes agentes polinizadores da

natureza.

O pinhão-manso, uma das mais pro-

missoras culturas para a produção de

biodiesel, devido a seu elevado teor de

Também merece destaque a impor-

tância da redução da captação de água

pelas plantas industriais, principalmente

por conta da redução da lavagem da

cana, assim como pelo fechamento dos

circuitos de água. Um programa de

redução da captação de água, motiva-

do por ações restritivas (inclusive

cobrança pelo uso) e baseado essencial-

mente na otimização de processos

(lavagem a seco) e reutilização interna,

poderá reduzir de 5 metros cúbicos

para 1 metro cúbico o volume de água

captada para o processamento de cada

tonelada de cana.

Recuperação de solos – No

balanço ambiental dos biocombustí-

veis, deve-se contabilizar também

outros atributos, como a proteção dos

solos proporcionada por culturas como

a cana-de-açúcar, que produz uma

enorme quantidade de folhas. Essa

massa verde protege o solo, amorte-

cendo o impacto das chuvas e prote-

gendo o terreno. Além disso, os restos

vegetais funcionam como uma espécie

de cobertor térmico, mantendo a umi-

dade e a temperatura do solo, e devol-

vem nutrientes e matéria orgânica ao

terreno.

Outras culturas utilizadas para a

produção de biocombustíveis no Brasil

também têm efeitos benéficos. A soja,

VANTAGEM COMPETITIVA NACIONAL
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Fonte: F.O.Licht (2006)

Balanço energético na produção de etanol 2006

Energia Saída / Energia Entrada

DIVERSIDADE DE MATÉRIAS PRIMAS PARA A PRODUÇÃO

Rendimentos Teor de Óleo Produção de Produção em
prováveis da cultura Vegetal Óleo Vegetal 2005 no Brasil

(kg/ha) % (kg/ha) m3/a

Mamona 1.500 47 705 90.000

Girassol 1.500 42 630 23.000

Soja 3.000 18 540 5.600.000

Dendê 20.000 20 4,000 151.000

Algodão 3.000 15 450 315.000

São Paulo, estado líder na produção de

etanol.

Outro impacto negativo decorre das

queimadas, prática que faz parte do

manejo da cultura em todo o mundo,

mas que está sendo eliminada no Brasil,

a partir da crescente mecanização da

produção. A cana colhida manualmente

precisa ser queimada para que seja eli-

minada a palha, facilitando, assim, o

corte manual. A colheita mecânica dis-

pensa a queima da cana, eliminando as

emissões atmosféricas.

A prática vem crescendo de forma

consistente. O sistema, praticamente

inexistente há questão de três décadas,

já responde por 36% da cana colhida

no Centro-Sul. O maior avanço se dá

no estado de São Paulo, por conta da

legislação estadual, que determina a

gradativa redução da prática (em 2007,

a diminuição estabelecida foi de 4%) e

do acordo firmado entre a usinas e o

governo do Estado para eliminar as

queimadas até 2014, nas áreas em que

a mecanização é possível, e até 2017,

nas áreas de aclive e em pequenas pro-

priedades. Esse prazo permitirá que os

trabalhadores no corte da cana em São

Paulo sejam recolocados em atividades

mais bem remuneradas e em condições

de trabalho mais amenas. Para tanto, as

usinas estão investindo em programas

de capacitação técnica para manter o

trabalhador no campo e melhorar ainda

os salários.

produção da cana-de-açúcar vêm sendo

gradativamente equacionados. Os

efluentes líquidos do processo produti-

vo, chamados de vinhaça ou vinhoto,

agora são transformados em fertilizante

para a lavoura. “Ambientalmente falan-

do, é um ciclo perfeito. Tudo aquilo que

é retirado do solo retorna para a terra”,

diz o pesquisador André César Vitti, da

Secretaria de Agricultura do Estado de

médios para o Centro-Sul.

Não há, no momento, nenhum

outro sistema de produção que seja tão

eficiente. Esta mesma relação para a

produção de etanol a partir de milho

nos Estados Unidos é um pouco mais

controversa, oscilando entre 1,1 e 1,4.

Isto é: para produzir etanol a partir do

milho gasta-se quase a mesma quanti-

dade de energia que será gerada pelo

combustível.

A relação é muito melhor para a

cana-de-açúcar, pois esta permite o

aproveitamento do bagaço, o que não

ocorre com o milho. A introdução de

caldeiras operando a pressões mais ele-

vadas nas usinas e destilarias, aliada ao

aproveitamento energético da palha da

cana, viabiliza um aumento substancial

da oferta de excedentes de eletricidade

no setor, podendo fazer com que a

relação produção de energia renová-

vel/insumo fóssil chegue a um valor

situado entre 11 a 12.

Solução de problemas – Aspectos

negativos para o meio ambiente da

estufa; e dê preferência para áreas já
ocupadas, com baixa produtividade
e/ou ambientalmente degradadas.

Já os requisitos trabalhistas partem
da adesão à convenção coletiva
nacional de trabalho; o compromisso
de não utilizar mão-de-obra escrava
ou infantil, além de adotar programas
básicos de saúde e de transporte.

A expectativa é que o Selo Sócio-
Ambiental se torne um diferencial
importante para os produtores e que
venha a ser exigido pelos demandan-
tes de etanol no Brasil e no exterior.

A fim de garantir padrões sócio-
ambientais adequados para a produ-
ção de bioetanol, o Brasil criou o Selo
Sócio-Ambiental. Este selo é conferi-
do aos produtores que cumprem
requisitos ambientais e trabalhistas.
No primeiro caso, o selo exige que o
produtor equacione passivos ambien-
tais e adote soluções ambientalmente
responsáveis; promova o uso racional
da água, energia e garante a susten-
tabilidade dos demais recursos natu-
rais; reduzaa emissão de gases
poluentes e causadores de efeito

Selo Sócio Ambiemtal

Girassol, agradável aos olhos e ao meio ambiente. A oleaginosa é uma das opções brasileiras de matéria-prima para o biodiesel
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para produção de açúcar foi instalado

em 1532, dando origem a uma impor-

tante atividade econômica que se con-

centrou na região Nordeste. O eixo

desta cultura mudou para a região Su-

deste no início do século XX, onde hoje

está concentrado.

Cerca de 85% do etanol produzido

no Brasil vem desta região. No Sudeste

estão instaladas oito usinas de açúcar,

59 destilarias de etanol e 221 usinas

com destilarias, que produzem tanto

açúcar quanto etanol ver mapa). A

maior parte da produção brasileira de

cana-de-açúcar está concentrada basi-

camente em nove estados: São Paulo,

Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo,

que respondem por 91% da oferta.

“É preciso lembrar ainda que a pro-

dução em escala comercial da cana-de-

açúcar e de culturas oleaginosas em

regiões muito úmidas, como é o caso

da Floresta Amazônica e do Pantanal,

no Mato Grosso, não é tecnicamente

viável”, diz Carvalho Macedo. A umida-

de, diz ele, é fonte de doenças para as

plantas e não permite o mesmo rendi-

mento alcançado em regiões também

quentes, porém secas, como o Centro-

Sul, o Nordeste, o Planalto Central e a

parte do Centro-Oeste.

“A cana necessita de um longo

A produção de biocombustíveis

cresce no Brasil sem ameaçar biomas

protegidos e valiosos para toda a

humanidade, como a Floresta Amazôni-

ca. “O maior pólo produtor de etanol

está instalado no Centro-Sul do País, a

mais de 2,1 mil quilômetros de distân-

cia da Floresta Amazônica”, afirma

Isaias de Carvalho Macedo, professor

da Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) e consultor de empresas na

área de meio ambiente. Ele observa

ainda que o mesmo ocorre com as

demais culturas utilizadas para a produ-

ção de biodiesel.

A cultura da cana-de-açúcar é tradi-

cional no Brasil. O primeiro engenho

ETANOL NO BRASIL LOCALIZAÇÃO DAS USINAS - 2007

EMPREGOS GERADOS (2006)

3.6 MILHÕES

(Diretos e Indiretos)

REGIÃO CENTRO-SUL
288 UNIDADES

USINAS DE AÇUCAR 8
DESTILARIAS 59
USINAS C/ DESTILARIAS 221

91% da produção de álcool

PRODUÇÃO EM 2006:

18 BILHÕES DE LITROS
11% (2005)

REGIÃO NORTE-NORDESTE
79 UNIDADES

USINAS DE AÇUCAR 8
DESTILARIAS 19
USINAS C/ DESTILARIAS 52

9% da produção de álcool
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período seco para atingir níveis adequa-

dos de Açúcar Total Recuperável (ATR),

que determina o volume de açúcar e

álcool”, explica o técnico. Como o teor

de umidade na região amazônica é

muito elevado, a produtividade de

álcool e açúcar acaba sendo compro-

metida, inviabilizando a produção

comercial, diz ele.

Ele não vê fundamento econômico

ou agronômico para o temor de que a

cana-de-açúcar venha a invadir a Flores-

ta Amazônica. Há usinas de produção

de açúcar na região Norte, remanescen-

tes dos projetos de colonização da

Amazônia implantados durante o regi-

me militar que governou o país de

1964 a 1985. No entanto, são unidades

sem importância econômica, que ten-

dem a dar lugar a projetos agroflores-

tais sustentados.

Diferentemente do que ocorria nos

anos 1970 e 1980, o Brasil possui

agora um zoneamento agro-ecológico

para apoiar o processo de expansão

da produção agropecuária. O País

criou também um selo sócio-ambien-

tal que, dentre diversos requisitos

ambientais e trabalhistas, inclui o

licenciamento e o equacionamento de

passivos ambientais.

Assim, além da existência de uma

enorme disponibilidade de terras para o

cultivo no Centro-Sul, as novas usinas

que estão se instalando no País são

obrigadas, por força de lei, a adotar cri-

térios ambientais muito mais rígidos do

que os exigidos há 30 anos. O processo

de liberação para a construção de uma

usina consome em média um ano e

meio e leva em conta desde impactos

ambientais até as conseqüências sócio-

As regiões Sudeste e Centro-Oeste são responsáveis por 91% da produção
brasileira de etanol. Os produtores apostam na sustentabilidade, assumindo
boas práticas sócio-ambientais

Produção cresce longe da
Floresta Amazônia
M E I O - A M B I E N T E

A Floresta Amazônica é protegida por legislação rigorosa e é ambiente pouco propício à lavoura da cana



econômicas em áreas de influência.

Para entrar em funcionamento, uma

nova usina precisa obter três licenças

diferentes. A primeira delas aprova a

localização e concepção do empreendi-

mento, atestando a viabilidade ambien-

tal e estabelecendo requisitos e exigên-

cias que deverão ser atendidos para a

obtenção das demais licenças. A segun-

da é necessária para a liberação da ins-

talação do empreendimento e a última

delas autoriza o início das atividades da

usina. Durante esse processo, são reali-

zadas audiências públicas para discus-

são do empreendimento com a comu-

nidade local.

As várias Amazônias

Muito da emoção que acirra o

debate sobre a Amazônia decorre de

confusão entre o conceito de Amazônia

Legal e o bioma Floresta Amazônica. O

termo Amazônia Legal corresponde a

uma divisão administrativa regional,

estabelecida por lei no ano de 1953

para fins de planejamento, adoção de

política de incentivos e administração

do governo brasileiro.

Os limites geográficos da Amazônia

Legal foram ampliados por nova legisla-

ção de 1966, constituem uma área que

engloba nove estados brasileiros – Acre,

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará,

Rondônia, Roraima, Tocantins e parte

do Maranhão – e ocupa 522 milhões

de hectares ou o equivalente a 61% do

território brasileiro.

A Amazônia Legal é mais extensa

do que toda a União Européia e equiva-

le a mais de nove vezes a área da

França. Vivem nesta imensa região 23

milhões de habitantes, cerca de 12%

da população brasileira, responsáveis

por gerar 7% do Produto Interno Bruto

(PIB).

O conceito de Amazônia Legal foi

definido com base em análises estrutu-

rais e conjunturais, com o intuito de

melhor planejar o desenvolvimento

social e econômico da região. Esta divi-

são administrativa serviu como base

para a criação de órgãos de fomento

ao desenvolvimento regional – a Sude-

ne para a região Nordeste e a Sudam

para a região Norte.

Esta divisão administrativa não pode

ser confundida com a Floresta Amazô-

nica, um bioma que ocupa 550 milhões

de hectares e se espalha por nove paí-

ses da América do Sul – Bolívia, Brasil,

Colômbia, Equador, Guiana, Guiana

Francesa (território da França), Peru, Su-

riname e Venezuela. A maior parte da

Floresta Amazônica está no Brasil – são

367 milhões de hectares em território

nacional.

Esse bioma é protegido por legisla-

ções ambientais do Instituto Brasileiro

de Meio Ambiente (Ibama) e por acor-

dos firmados entre produtores e organi-

zações internacionais, a exemplo do

que foi celebrado entre a Associação

Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal

(Abiove) e entidades ambientalistas,

pelo qual a entidade se compromete a

não processar soja eventualmente pro-

duzida na região Amazônica.

Também a Unica – União da Indús-

tria de Cana-de-Açúcar, está buscando

a certificação sócio-ambiental da pro-

dução. “Trata-se de uma iniciativa

voluntária, que vai atestar as condições

sócio-ambientais do processo”, informa

o presidente da Unica, Marcos Jank. O

desenvolvimento deste selo sócio-

ambiental está sendo feito em conjunto

com o governo brasileiro e com repre-

sentantes de importadores do etanol

brasileiro.

Atento ao potencial de crescimento

do mercado de certificações, o grupo

TÜV Rheinland, um dos maiores certifi-

cadores mundiais de produtos e siste-

mas, com sede na Alemanha, lançou

no Brasil, em abril de 2007, seu selo

GrünPass, que atesta a sustentabilidade

do processo de produção de etanol. “O

selo assegura que a produção agrícola

segue práticas responsáveis sob os

aspectos ambiental, social e de segu-

rança do produto, uma exigência cada

vez maior dos mercados europeus”,

explica Regina Toscano, superintenden-

te técnica para certificação de alimen-

tos da TÜV Brasil.12 13

Com disponibilidade de terras agri-

cultáveis e aumentos sucessivos de

produtividade no campo, o Brasil har-

moniza a expansão de culturas volta-

das para biocombustíveis e aquelas

direcionadas para produção de alimen-

tos. Mais que harmonizar, o país vem

expandindo a produção de alimentos a

taxas superiores às do crescimento do

etanol produzido a partir da cana-de-

açúcar e do biodiesel obtido com o

processamento de oleaginosas, como

mamona, dendê (palma), babaçu,

amendoim, pinhão manso (Jatropha

curcas), girassol e soja, entre outros.

É o que revelam os dados sobre a

O modelo brasileiro de produção de etanol, baseado na cana-de-açúcar,
não representa uma ameaça à produção de alimentos, que cresce em ritmo
acelerado

Produção de alimentos e de
bioenergia crescem em paralelo
S E G U R A N Ç A A L I M E N T A R

evolução da produção agrícola brasilei-

ra nos últimos 17 anos. Em 2007, a

produção de grãos no Brasil deve atin-

gir o volume recorde de cerca de

134,5 milhões de toneladas, crescendo

140% em relação à safra de 1990,

quando foram produzidas 56,6

milhões de toneladas. Nesse mesmo

intervalo, a produção de etanol regis-

tra um crescimento de 56,5%, avan-

çando de 11,5 milhões de metros cúbi-

cos em 1990 para 18 milhões de

metros cúbicos no presente.

Nesse mesmo período a área culti-

vada total do Brasil passou de cerca de

46 milhões de hectares para 64

milhões de hectares, um crescimento

de cerca de 40%, sendo que parte

deste incremento deve-se à apropria-

ção, pela agricultura, de áreas anterior-

mente ocupadas pela pecuária.O Brasil

continua expandindo fortemente suas

exportações de alimentos nos últimos

anos, particularmente daqueles em

que detém a liderança mundial, como

café, açúcar, complexo de soja, carne

bovina, suína e de frango, frutas e

sucos cítricos. Além de manter o cons-

tante aumento de oferta desses e de

vários outros produtos agrícolas no

mercado interno de 190 milhões de

habitantes.A produção de soja, por

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO NO
CENTRO/SUL - 2005/2006

DISTANCIA MAIS DE 2.100 KM
DA FLORESTA AMAZÔNICA

Pantanal

Mata
Atlântica

Colheita de Cana-de-Açúcar
Projeto CANASAT

Região que
cresce a
mais de 30
anos com a
colheita de
cana-de-
açúcar

Fonte: IBGE (Preservation areas) e CTC (Cane Harvest)

Produtores de soja e Organizações Não-Governamentais (ONGs) trabalham juntos para que a lavoura não ameace a Floresta Amazônica
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A Associação Brasileira da In-
dústria de Óleos Vegetais (Abiove)
e a Associação Brasileira dos Expor-
tadores de Cereais (Anec), que reú-
nem os principais processadores e
exportadores de soja do Brasil, assi-
naram acordo, dia 24 de julho de
2006, pelo qual suas respectivas
associadas se comprometem a não
comercializar nenhuma soja oriun-
da de áreas que forem desfloresta-
das dentro do bioma Floresta
Amazônica.

Esta iniciativa inédita, que ficou

A moratória da soja

Brasil seja, ao mesmo tempo, o maior

produtor e exportador mundial de açú-

car, produzida a partir da mesma

matéria-prima que o etanol.

Até mesmo críticos do modelo de

produção de etanol a partir do milho,

adotado pelos Estados Unidos, como

os professores de economia C. Ford

Runge, da Universidade McKnight, e

Benjamin Senauer, da Universidade de

Minnesota, admitem que a “cana-de-

açúcar brasileira pode ser convertida

em etanol de maneira mais eficiente

que o milho norte-americano”. Eles

publicaram suas críticas no artigo “A

bolha do etanol”, na revista “Foreign

Affairs” em abril de 2007, com grande

repercussão.

O segundo aspecto refere-se ao

avanço das pesquisas para a produção

economicamente viável de etanol a

partir de novas matérias-primas, como

a celulose, extraída de bagaços, capim

e outros resíduos vegetais. Há uma

corrida internacional em busca desta

tecnologia, que pode estar amadureci-

da comercialmente em uma década. O

novo patamar tecnológico eliminará o

risco de competição entre alimentos e

biocombustíveis, estabelecendo impor-

tante sinergia entre eles.

A abordagem relativa ao biodiesel é

bem diferente. É consenso que o culti-

vo de matérias-primas para a produção

de biocombustível é ideal para ser con-

sorciada com diversos alimentos, além

de outras matérias-primas inadequa-

das para consumo humano, mas que

permitem a ocupação de solos impró-

prios para outros cultivos.

O programa brasileiro de produ-

ção de biodiesel a partir da mamona,

por exemplo, está baseado no con-

sórcio desta cultura com o feijão, de

modo a equilibrar o solo, maximizar o

rendimento da propriedade rural e

ampliar a oferta de alimentos. Além

disto, o óleo é um subproduto de cul-

turas como a soja. Isto é: a produção

do grão dá origem à matéria-prima

para o biodiesel, proteína para ali-

mentação humana e animal e outros

subprodutos.

Para melhor ordenar a cadeia brasi-

leira de biocombustíveis, o governo

determinou o estudo, em nível nacio-

nal, do Zoneamento Agro-Ecológico

para culturas voltadas para a bioener-

gia. O estudo relativo à cana-de-açúcar

destinada ao etanol estará concluído

no próximo ano. O zoneamento vai

delimitar áreas de produção para cana-

açúcar e apontar áreas de restrição por

questões ambientais ou legais. “Vamos

ter um zoneamento de plantação de

cana-de-açúcar com um mapeamento

restritivo. Este mapa vai proibir qual-

quer possibilidade de plantio de cana

no bioma amazônico e no bioma do

Pantanal”, diz Reinhold Stephanes, Mi-

nistro da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA).

O etanol também terá seu selo

sócio-ambiental, cujo moldes seguirão

os mesmos critérios válidos para a

emissão do Selo Sócio-Ambiental para

a certificação da produção de biocom-

bustível.

Para Rodolfo Hoffmann, doutor e

professor do Instituto de Economia da

Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp) e autor do estudo “Segu-

rança Alimentar e Produção do Etanol

no Brasil”, a “insegurança alimentar

no Brasil está fortemente associada à

pobreza, que deverá ser reduzida com

o aumento do emprego e da renda

decorrentes do crescimento da agroin-

dústria da energia”.

conhecida como “Moratória da
Soja”, busca conciliar a preservação
do meio ambiente com o desenvolvi-
mento econômico da região, através
da utilização responsável e sustentá-
vel dos recursos naturais brasileiros.
Esse acordo foi firmado com as
organizações não-governamentais
Conservação Internacional, Greenpe-
ace, The Nature Conservancy (TNC),
World Wildlife Foundation (WWF) e
Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (Ipam), para compor o
Grupo de Trabalho da Soja (GTS,
que vai desenvolver estudos ambien-
tais sobre a região).

Consórcio de mamona e feijão impulsiona renda da agricultura familiar e harmoniza
produção de alimento e energia

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO BRASIL X ETANOL

DESAFIO NACIONAL
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tinadas à produção de alimentos,

reduzindo a oferta, elevando os pre-

ços e aumentando a fome no planeta.

Defensores dos biocombustíveis, de

outra parte, afirmam que o problema

não está na falta de alimentos, mas

sim na má distribuição global de

renda, já que à população pobre fal-

tam recursos para adquirir as calorias

e proteínas diárias necessárias a uma

boa alimentação. Além disto, regiões

pobres do mundo sofrem com a falta

de acesso à tecnologia para aumentar

a produtividade no campo e para abrir

novas áreas de expansão econômica,

com geração de renda, emprego e de

inclusão social.

A emoção do debate internacional

sobre a concorrência entre a produção

de alimentos e de biocombustíveis está

fortemente vinculada à produção de

etanol a partir de matérias-primas

importantes para a alimentação huma-

na e/ou animal, como o milho e o

trigo. Trata-se de um debate comple-

xo, mas devem ser levados em consi-

deração dois aspectos essenciais, vin-

culados ao desenvolvimento tecnológi-

co.O primeiro deles é o modelo brasi-

leiro, baseado na produção de etanol

em larga escala a partir da cana-de-

açúcar. Tal modelo não impede que o

Safra Área Produção Produção Sugarcane Cana-de- Etanol -
total de grãos* de soja production Açucar (area Anidro e

plantada (milhões (milhões (milhões cultivada hidratado
(milhões de ton.) de ton.) de ton.) milhões (milhões

de ha) de ha) de m3)

1990 --- 56,09 15,4 222,4 ----- 11,5

1996 46,0 73,6 23,2 317,1 4,8 12,6

1997 47,5 77,5 26,1 331,6 4,8 14,3

1998 47,7 75,0 31,3 345,2 5,04 15,4

1999 49,9 82,5 30,7 333,8 4,9 13,8

2000 51,0 83,1 32,3 326,1 4,8 13,2

2001 50,8 98,5 38,4 344,2 5,02 10,5

2002 53,7 99,1 41,9 364,3 5,2 11,5

2003 57,6 123,1 52,0 396,0 5,3 12,6

2004 62,2 119,0 49,8 415,2 5,6 14,7

2005 61,2 112,6 51,4 422,9 5,8 15,9

2006 64,3 116,6 53,4 457,9 6,6 17,7

2007** 64,7 134,0 56,3 513,1 7,03 18,0

Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – Coagro – Produção
Agrícola Municipal – PAM - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica).
* Cereais, leguminosas e oleaginosas - Soja, milho, arroz, feijão, algodão, amendoim,
trigo, sorgo, aveia etc. (Não entram cana-de-açúcar, laranja e café, entre outros). Desse
total, a soja e o milho respondem por cerca de 80%.
** Projeção IBGE.

PRODUÇÃO DE ENERGIA E DE
ALIMENTOS

(em milhões de hectares)

Área Percentual

BRASIL 851 100%

ÁREA LIVRE
AGRICULTURÁVEL 383 45%

DISPONIVEL
PARA EXPANSÃO 91 11%

(24% da área
agriculturável)

CULTIVADA
BIOCOMBUSTÍVEIS 4.7 0.55%
ATUAL (1,22% da área

agriculturável)

exemplo, vai subir de 15,4 milhões de

toneladas em 1990 para as 56 milhões

de toneladas previstas para 2007. A de

milho vai crescer de 24 milhões de

toneladas para 47,9 milhões de tonela-

das no mesmo intervalo. Apenas entre

1996 e 2006, as exportações brasilei-

ras de soja (grãos, mesmo triturados,

sem contar farelo e óleo) saltaram de

3,6 milhões de toneladas para 24,4

milhões de toneladas, segundo o Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa).

Já a produção brasileira de álcool e

biodiesel deve ocupar até o final de

2008 uma área de 4,7 milhões de hec-

tares. Isso representa cerca de 7,3% da

área total cultivada no Brasil. O País

dispõe ainda de uma reserva estratégi-

ca de 91 milhões de hectares prontos

para a expansão agrícola, que, por sua

vez, estão dentro de uma área livre

agricultável total de 383 milhões de

hectares, que pode ser ocupada sem

qualquer dano para florestas nativas,

de acordo com dados do governo bra-

sileiro. O Brasil ocupa uma área total

de 851 milhões de hectares.

Esses dados poderiam ser suficien-

tes para aplacar os temores de falta de

alimento, mas as questões em torno

da segurança alimentar e da seguran-

ça energética vêm abrindo debates

entre críticos e defensores da agroe-

nergia. Os críticos alegam que a explo-

são da demanda por biocombustíveis,

sobretudo etanol, pode reduzir a área

cultivada de terras originalmente des-
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É exigido o licenciamento

ambiental das unidades produtoras

de açúcar e etanol no Brasil?

Sim. Entre os instrumentos do

Poder Público para a proteção do meio

ambiente, o inciso IV do artigo 225 da

Constituição brasileira prevê a exigên-

cia de estudo prévio do impacto

ambiental para qualquer obra ou ativi-

dade potencialmente causadora de

degradação do meio ambiente. Esse

estudo tem a forma definida em lei e

seu conhecimento e acompanhamento

são garantidos a qualquer pessoa inte-

ressada.

A Lei Federal nº 6.938/81, que dis-

põe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, adota como instrumentos

dessa política: a) a avaliação de impac-

tos ambientais e b) o licenciamento e

revisão de atividades efetivas ou

potencialmente poluidoras (art. 9º, III e

Fatos importantes sobre o etanol
R E S P O S T A S

Há muita desinformação e mitos sobre a produção de álcool a partir da
cana-de-açúcar. Perguntas frequentes sobre aspectos da produção e seu
impacto ambiental são respondidas por técnicos do setor

IV). O procedimento de licenciamento

é regulamentado pela Resolução do

Conselho Nacional de Meio Ambiente

(CONAMA) nº 237/97. Segundo a Re-

solução, o

licenciamento depende da elabora-

ção do Estudo de Impacto Ambiental e

o respectivo Relatório de Impacto Am-

biental (EIA-RIMA) pelo interessado,

que consiste em um minucioso traba-

lho que abrange a descrição do

empreendimento, do processo produti-

vo (inclusive dos produtos, subprodu-

tos e da geração de resíduos e efluen-

tes) e da avaliação dos impactos

ambientais, inclusive potenciais, na

área do empreendimento, em seus

arredores e na respectiva região, e

ainda a apresentação de propostas de

redução desses impactos.

Qual é a exigência ambiental

para o controle das queimadas da

palha da cana-de-açúcar no campo

hoje?

A queima da palha da cana-de-açú-

car no campo é uma prática que tem

sido utilizada há vários séculos em

muitos países. Tem por objetivo princi-

pal facilitar o trabalho do corte manual

da cana, tornando-o inclusive mais

seguro. Trata-se do uso do fogo, de

forma controlada, para a queima da

palha (folhas e pontas). Essa queima,

ao contrário da noção comum, ocorre

em uma área pequena e muito bem

delimitada, e de forma extremamente

rápida (em média 10 minutos), de

modo que o caule da cana não é quei-

mado no processo. Alternativamente,

a cana pode ser colhida de forma

mecanizada, dispensando a queima.O

interesse em reduzir poluentes (princi-

palmente o carbono não queimado,

que polui áreas urbanas) e a ameaça

de riscos de incêndios recomendam o

abandono dessa prática.

A queima controlada de cana-de-

açúcar, no âmbito federal, é regulada

pelo Decreto nº 2.661/98. No entanto,

o Estado de São Paulo, legislando

suplementarmente, publicou uma lei

específica mais restritiva que o Decreto

Federal (Lei Estadual nº 11.241/02). É o

único estado brasileiro que possui uma

lei própria sobre a matéria.

Existe regulamentação para

controle do uso da vinhaça como

fertilizante na lavoura?

A vinhaça é subproduto da destila-

ção do vinho (caldo de cana-de-açúcar

fermentado) para a produção do eta-

O vinhoto ( ou vinhaça ) deixou de ser um problemas ambiental, para tornar-se um rico
fertilizante orgânico de aplicação monitorada

Esperança para os países pobres
G E O P O L Í T I C A

produção de biocombustíveis representa uma oportunidade de aumento da
renda nos países em desenvolvimento nas faixas tropical e subtropical,
reduzindo a dependência energética

amplo leque de opções de matérias-pri-

mas compatíveis com a produção em

escala familiar, tecnologia disponível,

várias dimensões de usinas e processos

viáveis em pequena escala de produ-

ção.Além disto, a produção de biocom-

bustíveis é, de acordo com Sachs, uma

alternativa para recuperar áreas degra-

dadas, pois muitas oleaginosas se dão

bem em solos pobres, como a mamona

e pinhão-manso. Também é possível

integrar produção de alimentos e ener-

gia e, dentro de no máximo uma déca-

da, será factível produzir agroenergia a

partir do aproveitamento de resíduos

florestais, das partes não comestíveis

mais uma questão de segurança nacio-

nal, já que as reservas mundiais de

petróleo estão em poucos países.

A produção de biocombustíveis não

é exclusividade do Brasil, mas pode ser

estendida a diversos dos países mais

pobres do mundo, que possuem áreas

disponíveis, condições climáticas ade-

quadas e têm já experiência no cultivo

da cana-de-açúcar, da palma e de

outras oleaginosas. O Brasil está deter-

minado a contribuir com a disseminação

do aprendizado tecnológico e das expe-

riências na implementação das políticas

públicas voltadas para o melhor aprovei-

tamento dessas culturas, tanto para a

produção de biocombustíveis como de

alimentos, ajudando esses países a redu-

zir a dependência do petróleo e aumen-

tando a renda da população.

O avanço da produção dos biocom-

bustíveis é coerente com o Protocolo de

Quioto, no qual se dispõem, no mesmo

plano, as questões das mudanças climá-

ticas, da geração de renda nos países

em desenvolvimento, da eficiência no

emprego das fontes energéticas não-

renováveis e do incremento na oferta da

energia pelas fontes renováveis.

Também reinaugura o século XXI

como o século da bioeconomia, isto é,

da propagação da biotecnologia para o

desenvolvimento das áreas de saúde,

para a produção de alimentos e fibras

de maior valor agregado, para produção

de biocombustíveis mais limpos e efi-

cientes do ponto de vista ambiental,

para processos produtivos que economi-

zem energia e água, que minimizem a

geração de resíduos e que desconcen-

trem a renda, dignificando a vida.

A produção de biocombustíveis nos

países em desenvolvimento é uma opor-

tunidade de agregar e elevar a renda

exatamente onde ela é mais necessária,

na perspectiva de reduzir desigualdades

internas e promover o progresso dos

países mais pobres. A observação é do

economista Ignacy Sachs, da Escola de

Altos Estudos em Ciências Sociais, de

Paris, na França.

Ele acredita que a geopolítica do

petróleo é perigosa, por ser concentra-

dora e conflituosa, e que a humanidade

precisa se livrar da atual dependência

em relação aos combustíveis fósseis,

não apenas por razões ambientais, mas,

sobretudo, para desenhar outro cenário

sócio-econômico global.

“O auto-emprego dos camponeses

vai ser o maior problema social do sécu-

lo XXI”, explica o economista, ao apon-

tar que existem cerca de 2,3 bilhões de

agricultores vivendo abaixo da linha de

pobreza no planeta. A bioenergia é a

melhor alternativa para revitalizar a agri-

cultura de países pobres, devido a fato-

res como: adequação climática para

produção de matérias-primas vegetais

para a produção de etanol e biodiesel,

das plantas alimentares, de gramíneas e

de árvores para a produção do etanol

celulósico. Com base em tecnologias já

disponíveis, cerca de uma centena de

países podem gerar grandes quantida-

des de bioenergia, para atender às suas

necessidades e ainda exportar biocom-

bustíveis. A disseminação de fontes de

produção de energia ao redor do plane-

ta tem efeito sobre a desconcentração

da renda e também muda o conceito de

segurança energética. Energia, na era

dos combustíveis fósseis, é, cada vez

As faixas
tropical e
subtropical são
propícias à
produção de
biocombustíveis,
que podem
tornar-se artigo
de exportação
de uma centena
de países
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nol. Trata-se, entretanto, de um valioso

fertilizante orgânico (substituindo as

aplicações de potássio) e uma fonte

importante de reposição de água para

o solo. Assim, a vinhaça tem sido rea-

proveitada pela indústria da cana-de-

açúcar por meio da fertirrigação do

solo, repondo os sais e outros nutrien-

tes extraídos pela cana durante seu

crescimento e amadurecimento.A fer-

tirrigação, além de trazer grandes

benefícios pela redução da necessida-

de de emprego de água e fertilizantes

Existem normas para a emissão

de poluentes atmosféricos de cal-

deiras alimentadas com bagaço de

cana-de-açúcar?

O bagaço é o resíduo lignocelulósi-

co do processo de extração do caldo

da canade- açúcar. Pelo fato de conter

grande quantidade de fibras, pode ser

utilizado como combustível em caldei-

ras, substituindo os combustíveis fós-

seis comumente utilizados no país

(óleo combustível e gás natural). Hoje

é considerado um importante subpro-

duto para aumento da energia expor-

tada pelas usinas. Uma das principais

vantagens do bagaço é que o produto

não resulta em emissão atmosférica de

compostos de enxofre . Com o objeti-

vo de regulamentar a emissão de

poluentes atmosféricos de fontes

industriais, o Conselho Nacional do

Meio Ambiente aprovou a Resolução

CONAMA nº 382/2006, que define

limites de emissão de material particu-

lado e óxidos de nitrogênio.

Quais as regulamentações para

o uso de água na indústria de

transformação da cana em etanol e

açúcar?

A indústria da cana-de-açúcar do

Centro-Sul do Brasil apresenta um bai-

xíssimo consumo médio de água para

cada tonelada de cana-de-açúcar pro-

duzida e processada, em comparação

com outras regiões do mundo. Os sis-

temas industriais são praticamente

todos fechados, com alto nível de

recirculação. Na agricultura, a cana

não é irrigada. As necessidades de

água da cana-de-açúcar são supridas

pelas águas das chuvas. A captação da

água superficial ou subterrânea é con-

trolada pelo Estado, dependendo da

concessão de outorga pelo órgão

ambiental competente. No estado de

São Paulo, essa outorga é dada pelo

Departamento de Águas e Energia Elé-

trica, por força do Decreto Estadual nº

41.258/96. Além disso, a partir de

2007, o estado de São Paulo começará

a cobrar os usuários de recursos hídri-

cos pelos volumes de captação, consu-

mo e lançamento de efluentes com

carga orgânica. Essa cobrança se dá

por força da Lei Estadual nº 12.183/05,

regulamentada pelo Decreto Estadual

nº 50.667/06.

Quais os impactos da cultura da

cana-de-açúcar na perda de solos

agrícolas (erosão, qualidade) no

Centro-Sul do Brasil?

A cultura da cana-de-açúcar tem se

expandido em áreas mais pobres, prin-

cipalmente nos cerrados, na sua maio-

ria pastagens extensivas. Ela concorre

para a recuperação desses solos, adi-

cionando matéria orgânica e fertiliza-

ção químico-orgânica, contribuindo

para melhorar o seu condicionamento

físico-químico e incorporando solos à

área agriculturável brasileira. A cultura

da cana no Brasil é reconhecida hoje

por apresentar relativamente pequena

perda de solo por erosão (na compara-

ção com soja e milho, por exem-

plo).Essa situação continua melhoran-

do com o aumento da colheita sem

queima e com técnicas de preparo

reduzido, levando as perdas a valores

muito baixos, comparáveis aos do

plantio direto em culturas anuais.

Qual o impacto do uso de defensi-

vos agrícolas (fungicidas, herbicidas,

inseticidas) pela cultura da cana no

Brasil?A legislação brasileira, incluindo

normas e controles desde a produção

até o uso e disposição dos materiais,

cobre todas as áreas importantes. A

cana-de-açúcar não apresenta proble-

mas especiais, sendo usuária de gran-

des programas de controle biológico

de pragas. O uso de inseticidas é baixo

e o de fungicidas é praticamente nulo.

Os controles das principais pragas da

cana, como a broca e a cigarrinha, são

biológicos.

Doenças da cana são combatidas

com a seleção de variedades resisten-

tes em grandes programas de melho-

ramento genético. Há forte tendência

para o aumento das áreas com colhei-

ta de cana crua, com palha remanes-

cente no solo. E o consumo de herbici-

das é cada vez mais racional e seletivo.

químicos, é, também, uma forma eco-

nômica e sustentável de reciclagem e

destino final desse subproduto. No

estado de São Paulo, a aplicação da

vinhaça no solo agrícola é regulamen-

tada por Norma Técnica P4.231 da

CETESB – Companhia de Tecnologia de

Saneamento Ambiental – agência

ambiental vinculada à Secretaria Esta-

dual do Meio Ambiente, que estabele-

ce limites de aplicação com base, entre

outros, na concentração de potássio

(K) no solo e determina o acompanha-

mento da qualidade das águas subter-

râneas nas áreas em que a vinhaça é

aplicada, evitando ou controlando

qualquer ocorrência de poluição.
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