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Boas-vindas

O 
nosso setor (sucroenergético) contribui 

tanto para a área econômica como para 

a social e a ambiental. Graças ao etanol, 

já somos responsáveis por uma substi-

tuição importante dos combustíveis poluentes, mas 

podemos fazer ainda mais, já que os compromissos 

brasileiros assumidos na 21a Conferência da ONU 

sobre Mudanças Climáticas (COP-21) exigem que 

cheguemos mais longe. Como vamos fazer isso? De 

que forma? Quais os mecanismos? E as tecnologias? 

Este é o propósito do Ethanol Summit 2017. 

Temas como energia limpa e desenvolvimento 

sustentável serão debatidos de uma perspectiva 

internacional, assim como o avanço brasileiro nes-

tas áreas. O RenovaBio e o Rota 2030, por exemplo, 

programas estratégicos que estarão no centro dos 

debates, devem moldar nossa futura economia em 

conformidade com as metas firmadas na COP-21.

Queremos um mundo melhor para os nossos 

filhos, para os nossos netos e bisnetos. Temos de 

providenciar alimento e ao mesmo tempo fontes 

limpas e renováveis de energia. Desejo uma ótima 

participação a todos. Sejam bem-vindos ao Ethanol 

Summit 2017!

UM MUNDO 
MELHOR 
PARA NOSSOS 
FILHOS

Elizabeth Farina, 
Presidente-Diretora da 
União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (UNICA)
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F
oram muitas as conquistas nesses dez anos 

do Ethanol Summit. Nesse período o setor 

provou que o Brasil tem condições de inovar 

tecnologicamente, aumentar a eficiência 

de sua produção e ajudar nossa matriz energética 

a ser mais sustentável e menos poluente. E chega-

mos à 6a edição do Ethanol Summit num momento 

muito importante para o setor sucroenergético.

Depois de um longo período de crise para o se-

tor e para o País, estamos diante de possibilidades 

concretas de uma virada. E elas são consequências 

do RenovaBio, política relacionada aos compromis-

sos assumidos pelo País no Acordo de Paris (COP-

21). Ele prevê a diminuição da emissão dos gases 

do efeito estufa (GEE) no setor de transportes até 

2030 e isso implica o aumento da participação dos 

combustíveis renováveis. Para o nosso setor, que 

viabilizou o biocombustível, alternativa segura e 

menos poluente, adotando práticas autossusten-

táveis, o RenovaBio pode significar a volta dos 

investimentos. 

No centro das discussões do Ethanol Summit 

2017 estarão as metas da COP-21 e as possibili-

dades que se abrem para o setor sucroenergético. 

Os debates serão enriquecedores. Nosso evento 

recebe bienalmente não só os associados, mas re-

presentantes do governo e setor público, entidades 

do setor, produtores de cana-de-açúcar e espe-

cialistas nacionais e internacionais. Participamos 

MOMENTO 
DA VIRADA

Pedro Mizutani,
Presidente do Conselho 
da UNICA

ETHANOL SUMMIT É GRANDE 
OPORTUNIDADE PARA DISCUTIRMOS O 
RENOVABIO, QUE PODE TRAZER UM FUTURO 
COM ENERGIA LIMPA, MAIS COMPETITIVIDADE 
E INVESTIMENTOS GARANTIDOS POR 
SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Carta da Unica
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diferentes stakeholders 

da cadeia produtiva.

A partir das discussões 

no âmbito do RenovaBio, pela 

primeira vez o combustível renová-

vel entrou na agenda do governo federal. 

Saudamos iniciativas como a do ministro Fernando 

Coelho Filho, do Ministério de Minas e Energia, que, 

com sua juventude e energia, recebeu o setor de 

portas abertas. Sentimos do governo federal o 

compromisso com metas que finalmente garan-

tam previsibilidade e planejamento para o setor. 

Essa segurança institucional é condição necessá-

ria para atrair investimentos de longo prazo que 

possam trazer mais benefícios sociais, ambientais 

e de inovação.

O Rota 2030 deverá propiciar uma discussão 

especialmente relevante. Por meio de parceria en-

tre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) e a Anfavea, esse programa visa 

impulsionar a indústria automotiva brasileira com 

mais segurança, pelo incentivo à competitividade e 

promoção da eficiência energética e uso de novas 

tecnologias. Ele faz o etanol ser um combustível 

ainda mais relevante, promovendo o desenvolvi-

mento de motores limpos e eficientes que utili-

zem biocombustível.

A eletrificação dos automóveis, que costuma ter 

papel de destaque na mídia, será apenas parte da 

solução. Há espaço para a coexistência de diversas 

rotas tecnológicas, em muitas das quais o etanol 

continuará tendo papel preponderante, a exemplo 

dos híbridos flex ou os veí-

culos elétricos movidos a cé-

lula de combustível de etanol. 

Cada país deverá buscar soluções 

que melhor atendam aos seus interes-

ses e seus compromissos, levando em conta 

as suas vantagens comparativas e competitivas. 

No caso brasileiro, não há dúvida de que o etanol 

continuará fazendo parte preponderante dessa 

equação. 

Assim, não se trata apenas do aspecto am-

biental. As discussões no âmbito do RenovaBio e 

do Rota 2030 também convergem para o avanço 

tecnológico, buscando o aumento constante de 

produtividade e a competitividade, com benefícios 

ambientais e econômicos para a sociedade.

O setor sucroenergético está pronto para am-

pliar sua contribuição. O Brasil tem uma fonte de 

energia predominantemente renovável. Já somos 

referência na produção de energia limpa e sus-

tentável. O etanol de segunda geração e as novas 

tecnologias do campo, como a cana transgênica, 

também podem contribuir para uma matriz ener-

gética mais limpa. O biocombustível e a bioeletri-

cidade têm um importante papel a desempenhar 

na redução do aquecimento global e na garantia 

do abastecimento doméstico sustentável. Com um 

esforço coletivo de empresários, setor público e 

pesquisadores, podemos contribuir decisivamente 

para aumentar a qualidade de vida do planeta e a 

saúde da população. Sejam todos bem-vindos para 

o Ethanol Summit 2017! 

“As discussões 
no âmbito do 

RenovaBio e do Rota 
2030 convergem para o 
avanço tecnológico, com 
benefícios ambientais 
e econômicos para a 

sociedade”

Carta da Unica
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A formalização das diretrizes para a Política de Biocombustíveis, 
pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas (CNPE) 
representa um grande passo para o Brasil, no entender da 
presidente da UNICA, Elizabeth Farina, que agora aguarda 
sua regulamentação em lei. Essas diretrizes foram orientadas, 
por exemplo, por previsões relacionadas aos combustíveis 
renováveis; por regras de comercialização, que levam em conta o 
efeito estufa; e pela diversificação de produtos, especialmente 
relacionada à evolução da indústria automobilística com o 
programa Rota 2030 (por maior eficiência energética).
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/16900437920316210194/unica-
comemora-aprovacao-das-diretrizes-do-renovabio

DIRETRIZES DO RENOVABIO 
SÃO APROVADAS

O físico José Goldemberg esteve no Domingão do Faustão 
falando de preservação da natureza e melhora na qualidade de 
vida na passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). 
Para o professor emérito da USP, é fundamental substituir a 
gasolina pelo etanol produzido a partir da cana-de-açúcar para 
que se diminua a emissão de gases que causam o efeito estufa, 
reduzindo assim a poluição. Goldemberg lembrou que o Brasil é 
um dos líderes mundiais na área do etanol e dos combustíveis 
renováveis.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/16900437920320945974/etanol-em-
destaque-no-domingao-do-faustaoagroambientais

JOSÉ GOLDEMBERG APONTA BENEFÍCIO  
DO ETANOL NO DOMINGÃO DO FAUSTÃO

Professor emérito da USP, 
José Goldemberg deu dicas no 
Domingão do Faustão

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) comemorou dez 
anos do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético, que 
propôs modelo de parceria entre o setor produtivo e o Estado em 
busca da antecipação de prazos de diversas ações. No período 
da última safra (2016-2017), 131 usinas e 25 associações de 
fornecedores de cana receberam o Certificado Etanol Verde pelo 
cumprimento de objetivos como o fim da despalha da cana por 
fogo, recuperação e proteção de matas com nascentes e adoção 
de práticas sustentáveis para sua cadeia produtiva.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/1690043792031156797/setor-e-
governo-de-sp-celebram-10-anos-de-boas-praticas-agroambientais

10 ANOS DO PROTOCOLO 
AGROAMBIENTAL 

Ricardo Salles, Elizabeth Farina, Pedro 
Mizutani e Arnaldo Jardim comemoram 
dez anos de Protocolo Agroambiental

Notas
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Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), a cana-
de-açúcar geneticamente modificada (Cana Bt) foi a primeira no 
mundo a ter seu uso comercial aprovado pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio). O produto foi considerado 
seguro sob os aspectos ambiental e de saúde humana e animal, 
depois da avaliação da CTNBio. A nova variedade (CTC 20 
Bt) resiste à broca da cana, praga que ameaça essa cultura e 
que leva a perdas estimadas em R$ 5 bilhões/ano. O gene Bt 
(Bacillus thuringiensis) é usado na agricultura há mais de 20 
anos, em vários países e culturas.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/16900437920320868796/cana-
geneticamente-modificada-desenvolvida-pelo-ctc-e-aprovada-na-
ctnbioagroambientais

PRIMEIRA CANA GENETICAMENTE 
APROVADA DO MUNDO É BRASILEIRA

Resistente à broca da cana, 
produto foi considerado seguro 
para o ambiente e a saúde

Combustíveis alternativos (com destaque para etanol e 
biodiesel) estão em segundo lugar no ranking de energias 
sustentáveis que mais empregam no mundo, segundo estudo da 
Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena, na sigla em 
inglês). Com 1,7 milhão de postos (mais de um terço deles, 613 
mil, no setor sucroenergético brasileiro), só perdeu da energia 
solar, com 3,1 milhões de empregados em 2016.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/1690043792034578544/
biocombustiveis-geram-1-por-cento2C7-milhao-de-empregos-no-mundo

BIOCOMBUSTÍVEIS GERAM 1,7 
MILHÃO DE EMPREGOS NO MUNDO

No mundo, o Brasil comparece com um 
terço dos empregos relacionados aos 
combustíveis alternativos

Carros híbridos, que combinam propulsão elétrica com motor a 
combustão, poderão ganhar ainda mais em sustentabilidade 
com o uso da tecnologia flex (o uso direto do etanol em híbridos 
é a forma mais eficiente de unir eletricidade e biocombustível, 
as fontes de energia mais limpas e renováveis do planeta hoje). 
Pesquisadores da Escola Politécnica da USP e do Instituto Mauá 
de Tecnologia já trabalham no projeto Development of an Hybrid 
Penta-Fuel Vehicle para garantir que o lançamento do primeiro 
veículo híbrido flex seja no Brasil.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/1690043792033158412/tecnologia-
flex-pode-tornar-hibridos-ainda-mais-sustentaveis-no-brasil

HÍBRIDO FLEX AVANÇA NO BRASIL

Pesquisadores da Poli e da Mauá 
trabalham para que o Brasil saia na 
frente com o carro  híbrido flex

Notas
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São 51 as usinas de cana-de-açúcar que produzem energia 
elétrica renovável e sustentável (bioeletricidade) para consumo 
próprio e para o Sistema Interligado Nacional (SIN) e já 
receberam o Selo Energia Verde, emitido pelo Programa de 
Certificação de Bioeletricidade da UNICA. Em 2017, estima-
se que as 51 unidades produzirão cerca 8 TWh para a rede, 
equivalente a 50% da geração de energia elétrica pelas usinas a 
carvão no Brasil ou quase 8% do que foi produzido pela usina de 
Itaipu em 2016.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/4450445792036376298/mais-de-50-
usinas-ja-receberam-o-selo-energia-verde

51 USINAS JÁ RECEBERAM O SELO 
ENERGIA VERDE DA UNICA

Um novo combustível mistura etanol e etanolamina, que reagem 
com peróxido de hidrogênio (a popular água oxigenada) e 
entram em combustão sem necessidade de fontes externas 
de acionamento. Esse projeto do Laboratório Associado de 
Combustão e Propulsão (LCP), ligado ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), é mais um avanço na fabricação 
de combustível para foguetes e motores de satélite, na qual o 
etanol cumpre função estratégica.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/44504457920340056365/etanol-
impulsiona-inovacao-tecnologica-no-setor-aeroespacial

NOVO COMBUSTÍVEL LEVA ETANOL 
AO SETOR AEROESPACIAL

Laboratório do Inpe desenvolve 
mistura que entra em combustão sem 
acionamento por fontes externas

Presidente da UNICA, Elizabeth Farina se disse decepcionada 
pelos Estados Unidos, um dos maiores emissores de gases de 
efeito estufa do mundo, descartarem a oportunidade, no Acordo 
de Paris, “de implementar uma economia de baixo carbono, 
sendo os maiores produtores de biocombustíveis”. A UNICA 
trabalha pelo cumprimento do Acordo do Clima, ratificado pelo 
Brasil em 2016, com valorização das energias renováveis e a 
construção de políticas públicas voltadas à descarbonização do 
transporte no Brasil.
Leia mais 
http://www.unica.com.br/noticia/16900437920334398749/unica-
ratifica-posicao-do-governo-brasileiro-em-defesa-do-acordo-de-paris

UNICA DEFENDE CUMPRIMENTO 
DO ACORDO DE PARIS

Os Estados Unidos do presidente 
Donald Trump são uma decepção para 
Elizabeth Farina, presidente da UNICA

Notas



11

P
ara Elizabeth Farina, a presidente da 

União da Indústria de Cana-de-Açú-

car (UNICA), o Ethanol Summit 2017 

acontece num momento importante 

para o setor sucroenergético. E o que pode 

fazer a diferença para a superação de um longo 

período de crise para o setor é o RenovaBio, 

programa que adequará até 2030 as emissões 

de gases do efeito estufa aos compromissos 

assumidos pelo Brasil na 21a Conferência da 

Onu sobre Mudanças Climáticas (COP-21).  

A discussão sobre o RenovaBio, segundo Farina, 

pode fazer a diferença para os próximos anos, 

destravando os investimentos em capacidade, 

já que o biocombustível terá um importante 

papel estratégico na nossa matriz energética. 

É, portanto, um importante instrumento de 

retomada do crescimento e desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. 

Farina ressalta a complementaridade en-

tre o RenovaBio e o Rota 2030. O Rota 2030, 

CHAVE PARA
O CRESCIMENTO
PARA A PRESIDENTE DA UNICA, 
ELIZABETH FARINA, RENOVABIO 
SERÁ PONTO FOCAL DO ETHANOL 
SUMMIT. O PROGRAMA PODE 
DESTRAVAR INVESTIMENTOS, COM 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL

U
N

IC
A

Entrevista
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programa que está em gestação e tam-

bém será discutido no Ethanol Summit, 

visa aumentar a eficiência energética da 

frota automotiva. Para ela, há hoje uma 

janela de oportunidade de colaboração 

entre o desenvolvimento tecnológico do 

parque automotivo, a oferta e o desen-

volvimento do etanol.

A presidente da UNICA lembra ainda os 

avanços de dez anos do Protocolo Agroam-

biental, assinado pelos produtores e o go-

verno do Estado de São Paulo. Como uma 

de suas consequências, 98% da cana-de-

-açúcar já é colhida mecanizadamente no 

Estado, eliminando a sua queima. O pro-

tocolo, que deve ser renovado no Ethanol 

Summit, também promoveu a conservação 

de nascentes e matas ciliares.

Neste ano se comemoram os 30 anos 

de introdução da bioeletricidade. Farina 

aponta que, além de todas as usinas 

brasileiras já serem autossuficientes 

em energia, metade exporta eletricidade 

para a rede.

Ethanol Summit – O setor agrícola está 

sustentando o crescimento da economia, 

segundo os últimos números do PIB. O se-

tor sucroenergético acompanha esse bom 

momento ou ainda enfrenta problemas de 

fechamento de usinas? 

Elizabeth Farina – Ainda estamos so-

frendo as consequências da crise, mas de 

uma maneira muito heterogênea. Exis-

tem situações distintas entre as usinas, 

mas ainda se sofre com os resultados da 

crise e não existe um movimento claro 

de retomada de investimentos para au-

mento da capacidade de processamento.  

Na verdade, embora o setor não tenha 

involuído, gerado uma produção menor, 

também não ocorreram investimentos 

em aumento de capacidade de produção.

Ethanol Summit – Quais são as principais 

causas? Dificuldade de financiamento? Po-

líticas públicas? 

E.F. – Isso ainda é consequência de um 

processo de endividamento muito alto 

das usinas e de políticas econômicas 

equivocadas que afetaram o setor. Polí-

ticas que nem sempre visavam ao 

setor, mas que tiveram con-

sequências desastrosas, 

como o controle de pre-

ços da gasolina. Feliz-

mente esse controle 

foi interrompido. Hoje 

a formação de preços 

é exercida pela Petro-

bras, que é o produtor, e 

não pelo governo. Nesse 

sentido, estamos vivendo 

uma mudança de regras e os desdo-

bramentos disso, mas o endividamento 

forte das usinas tirou sua capacidade de 

investimento. E há as perspectivas para 

o futuro. O setor só vai voltar a investir 

em capacidade de produção na hora em 

que enxergar com clareza regras mais 

estáveis, previsíveis, que reduzam a in-

certeza e não aumentem ela.

Ethanol Summit – A instabilidade política 

está afetando o setor? 

E.F. – Isso afeta todos os setores da 

mesma forma. Não foi essa instabili-

dade política que gerou a crise do setor 

sucroenergético. Ela só adiciona um ele-

mento a mais.

Ethanol Summit – Há otimismo no curto 

ou no médio prazo? 

E.F. – Existe um otimismo nesse mo-

mento pelo trabalho que tem sido de-

senvolvido pelo Ministério de Minas e 

Energia, com o apoio do Ministério de 

“O setor só vai 
voltar a investir em 

capacidade de produção 
na hora em que enxergar 
com clareza regras mais 

estáveis, previsíveis, que 
reduzam a incerteza e 

não aumentem ela”

Entrevista
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Agricultura, no âmbito do programa 

RenovaBio. Ele tem como objetivo va-

lorizar uma característica vital do setor 

sucroenergético que é a capacidade 

de reduzir a emissão de gases 

causadores do efeito estufa, 

quando se compara com 

os combustíveis fósseis 

– com a gasolina, basi-

camente. Esse é um 

“produto”, vamos cha-

mar assim, que não é co-

mercializado em nenhum 

mercado. Não existe um 

mercado de emissões. Esse 

programa, voltado para a revitaliza-

ção dos biocombustíveis no Brasil, está 

sendo construído exatamente para inter-

nalizar e incorporar essa característica 

dos biocombustíveis em relação a emis-

sões. Isso se tornou um fato importante 

por conta das questões de mudança de 

clima e dos compromissos que o Bra-

sil assumiu internacionalmente com a 

redução das emissões. O setor sucroe-

nergético ainda sofre as consequências 

da crise financeira e ao mesmo tempo 

enxerga um esforço importante para que 

a gente tenha uma política de redução 

de emissões alinhada com os compro-

missos brasileiros da COP-21. Isso vai se 

refletir num cronograma, numa visão de 

mais longo prazo. O horizonte é 2030, 

o que revela a importância relativa que 

esse setor vai assumir em relação a ou-

tras fontes de energia. Isso leva a um 

prognóstico sobre demanda e valoriza-

ção dessa energia. Eu diria que existe 

um entusiasmo latente com um trabalho 

sendo desenvolvido para rapidamente 

se tornar uma realidade, de começar seu 

planejamento de implementação. Isso 

é uma possibilidade real que estamos 

acompanhando e é isso que está man-

tendo o otimismo dentro do setor.

Ethanol Summit – Qual a importância do 

Protocolo Agroambiental assinado há dez 

anos entre a UNICA e o governo do Estado 

de São Paulo, e que deve ser renovado no 

Summit? O que ele propiciou em avanços? 

E.F. – Está tudo encaminhado para essa 

renovação. Estamos ajustando alguns 

pontos da agenda desse protocolo. Nos 

últimos dez anos ele beneficiou muito 

o meio ambiente e a sociedade, mais 

até do que o próprio setor, em termos 

concretos. Ele reforçou uma caracterís-

tica que esse setor tem, a preservação 

ambiental. Tem um valor social que é 

até maior do que o valor de mercado, 

porque isso não está claramente em-

butido nos preços. Eu acho até que o 

setor contribuiu mais do que vice-versa. 

Esse protocolo foi um acordo voluntário 

entre o setor privado sucroenergético de 

São Paulo com o governo do Estado de 

São Paulo para antecipar algumas ações 

que estavam se tornando leis, como o 

fim da queima da palha da cana para 

efeitos de colheita. Existe um 

prazo legal, que foi ante-

cipado nesse acordo. A 

espinha dorsal foi a 

extinção da queima 

da cana para a co-

lheita. Hoje, 98% da 

cana é colhida meca-

nizadamente no Estado 

de São Paulo. Para você 

eliminar a queima da cana 

você precisa mecanizar a colheita. 

Isso foi a base desse protocolo agroam-

biental. Mas outros elementos também 

estavam presentes, como a conserva-

ção de nascentes e matas ciliares. Eles 

“Existe um 
otimismo nesse 

momento pelo trabalho 
que tem sido desenvolvido 
pelo Ministério de Minas e 

Energia, com o apoio do 
Ministério de Agricultura, 
no âmbito do programa 

RenovaBio”

“A espinha 
dorsal do Protocolo 
Agroambiental foi a 

extinção da queima de 
cana para a colheita. Hoje, 

98% da cana é colhida 
mecanizadamente no 
Estado de São Paulo”

Entrevista
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mostram que o setor, além de reduzir a 

emissão de gases do efeito estufa ao 

substituir a gasolina, contribui também 

para a preservação de nascentes e matas 

ciliares. Houve um ganho importante de 

eficiência com o uso da água. A reno-

vação do protocolo seria importante no 

sentido de continuar valorizando esse 

aspecto ambiental dentro do negócio 

da cana-de-açúcar.

Ethanol Summit – Este ano marca os dez 

anos do Ethanol Summit. Quais foram os 

principais avanços nesse período?

E.F. – O Summit já faz parte da história 

do setor nesses dez anos em que é feito 

ano sim, ano não. Estamos caminhando 

para a sexta edição. É um momento de 

reflexão estratégica do setor sucroener-

gético, que, por sua vez, é estratégico 

para a economia brasileira. Ele emprega 

quase 1 milhão de pessoas em empre-

gos diretos e está presente em 30% dos 

municípios. Tem um impacto social e eco-

nômico muito importante. Alguns estu-

dos mostram que os municípios em que 

você tem a cana-de-açúcar registraram 

um desempenho do Índice de Desenvol-

vimento Humano (IDH) maior do que em 

outros municípios. Foi desenvolvido um 

trabalho de análise pela Esalq [Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

– USP] que mostra exatamente isso. O 

setor sucroenergético contribuiu para o 

meio ambiente, isso é seu DNA, sua ca-

racterística mais distintiva. Mas ele tem 

um papel superimportante na área social. 

Tanto em empregos, com salários acima 

da média e com o IDH. Além do impacto 

sobre o crescimento desses 30% de mu-

nicípios. Ele sozinho é um importante 

instrumento de retomada do crescimento 

e desenvolvimento econômico, social e 

ambiental. O Ethanol Summit é um ins-

trumento de discussão de estratégia fu-

tura. O que a gente precisa é olhar para a 

frente e definir caminhos estratégicos. É 

esse exatamente o objetivo do Ethanol 

Summit, desse ano e dos anos anteriores. 

Discutir para onde vamos, como vamos, 

as estratégias de geração de valor e de 

reconhecimento econômico do setor. Ele 

envolve uma cadeia produtiva bastante 

complexa, com indústria de bens de capi-

tal nacional, que não precisa de nenhuma 

legislação de conteúdo nacional. O se-

tor precisa de uma estratégia de 

valorização e o RenovaBio é 

um elemento importante. 

Outro é a Plataforma 

do Biofuturo [inicia-

tiva para cooperação 

no desenvolvimento 

dos biocombustíveis 

na matriz energética 

global, lançada na COP-

22, no Marrocos, em 2016], 

que também está sendo dis-

cutida no âmbito internacional. É um 

bom momento para a gente discutir o 

Rota 2030, programa de eficiência ener-

gética que é voltado para o setor automo-

tivo e que tem uma complementaridade 

grande com o RenovaBio. É também um 

momento de reflexão estratégica com 

participantes internacionais. Os EUA, 

como o maior produtor e o maior consu-

midor. O Brasil, como o segundo maior 

produtor e o segundo maior consumidor. 

Não existe um comércio internacional de 

etanol, de biocombustíveis, que mostre 

a pujança desse setor. Isso também é 

uma estratégia que precisa ser discutida. 

Acho que essa é a principal missão do 

Ethanol Summit. É um momento de re-

flexão não só do setor, mas de interação 

“O setor precisa 
de uma estratégia 
de valorização e o 

RenovaBio é um elemento 
importante. Outro é a 

Plataforma do Biofuturo. É 
um bom momento para a 

gente discutir o Rota 
2030”

Entrevista
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com o governo. O objetivo é existir uma 

política de Estado voltada para o meio 

ambiente e para a descarbonização da 

matriz de transporte.

Ethanol Summit – Qual é a importância 

do Rota 2030 para o setor?

E.F. – O Rota 2030 é um programa de 

incentivo às inovações, à pesquisa e ao 

desenvolvimento de eficiência energé-

tica dos veículos em que certamente 

o ganho de eficiência dos carros flex 

está incluído. Há toda uma discussão 

de como será a mobilidade no futuro, o 

compartilhamento dos veículos e a ele-

trificação das frotas. Mas o Brasil tem 

uma vantagem comparativa e competi-

tiva associada aos biocombustíveis, em 

particular o etanol. O Brasil desenvol-

veu uma tecnologia na engenharia au-

tomotiva ligada ao etanol. O Rota 2030, 

ao incorporar o etanol, está sinalizando 

para a indústria automobilística, que 

concebe motores e o futuro dessa frota, 

a importância do biocombustível. Mas 

é necessário destacar mais uma vez 

a importância da previsibilidade e da 

estabilidade das regras. É importante 

isso ser sinalizado no contexto desse 

programa que é encabeçado pelo Minis-

tério do Desenvolvimento, da Indústria 

e do Comércio (MDIC) e que tem muita 

semelhança com o próprio RenovaBio, 

que lida com a parte da oferta e o desen-

volvimento do etanol. Existe comple-

mentaridade entre os dois programas. 

Vejo uma janela de oportunidade de 

desenvolvimento colaborativo entre o 

desenvolvimento tecnológico do parque 

automotivo, da Anfavea e seus asso-

ciados, com o RenovaBio. E a garantia 

de oferta, eficiência e competitividade 

de forma complementar ao Rota 2030.

Ethanol Summit – Qual é a importância da 

biomassa para a geração de energia?

E.F. – São 30 anos de bioeletricidade. Hoje 

todas as usinas são autossuficientes em 

energia. Todas as 380 usando energia da 

queima do bagaço e metade produz um 

excedente que é exportado para a rede. 

Existem avanços regulatórios que podem 

ser feitos para usar ainda mais essa fonte 

de energia dentro da nossa matriz. Isso 

também vai ser discutido no Summit. Faz 

parte do prospecto de ganho de efi-

ciência em competitividade. 

Você tem o etanol de se-

gunda geração, que vem 

da celulose. Então, há 

aproveitamento do 

bagaço e da palha, de 

toda essa biomassa. 

Também ocorre um 

aumento do uso da bio-

massa na energia elétrica 

para preservar inclusive reser-

vatórios de água na produção de 

energia. A geração por biomassa é uma 

energia que geograficamente também 

contribui para a eficiência da matriz ener-

gética porque está próxima do centro de 

carga. É basicamente uma produção no 

Centro-Sul, onde tem a demanda de ener-

gia e portanto ela não exige um Capex, um 

investimento em capital tão elevado na 

transmissão. Nem há perdas na transmis-

são dessa energia por ser em regiões dis-

tantes. A geração por biomassa tem como 

contribuir não só na questão de emissões, 

mas também para uma matriz que tem  

maior eficiência. 

“O 
Rota 2030 

está sinalizando 
para a indústria 

automobilística a importância 
do biocombustível. Mas é 
necessário destacar mais 
uma vez a importância da 

previsibilidade e da 
estabilidade das 

regras”

Entrevista
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RENOVABIO DEVE 
IMPULSIONAR 
PRODUÇÃO
PROGRAMA VISA A GARANTIR 18% DE 
BIOENERGIA SUSTENTÁVEL NA MATRIZ 
ENERGÉTICA DO PAÍS ATÉ 2030. 
VOLUME DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO 
MERCADO DEVE QUASE DOBRAR

Etanol

17



"O
RenovaBio é um programa de redução 

de emissões que tem como horizonte 

2030, que é o horizonte dos acordos 

internacionais de mudanças climáti-

cas. O que está se discutindo hoje é exatamente 

como é que isso vai ser feito. Colocar no planeja-

mento as ações necessárias para cumprir esses 

objetivos”, resume Elizabeth Farina, presidente 

da UNICA.

No centro das discussões sobre o futuro do 

setor sucroenergético, o RenovaBio estabelece 

uma política estratégica para o setor nacional 

de biocombustíveis. Pretende expandir a produ-

ção, visando a descarbonização do transporte, 

baseado em uma política sustentável. Como é 

uma política para os combustíveis do setor de 

transporte, não inclui energia eólica e solar. Lan-

çado em 2016, após a 21a Conferência da Onu 

sobre Mudanças Climáticas, em Paris (COP-21), de 

2015, teve suas diretrizes aprovadas no último 

dia 8 de junho pelo Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE).

“A iniciativa RenovaBio busca ampliar a partici-

pação dos combustíveis renováveis de forma com-

patível com o crescimento do mercado. E também, 

em harmonia com o compromisso de ampliar a par-

ticipação dos biocombustíveis na matriz energética 

até 2030, conforme metas firmadas na COP-21, 

em Paris”, afirma Márcio Félix, secretário de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

do Ministério de Minas e Energia.

O objetivo é garantir a parti-

cipação de 18% de bioenergia 

sustentável na matriz energética 

brasileira. Para isso, haverá expan-

são do consumo de biocombustíveis 

com aumento da oferta de etanol, do 

percentual de biodiesel na mistura com 

diesel e por meio da parcela de biocombus-

tíveis de segunda geração. Será necessário um 

aumento significativo de produção. O Brasil produz 

atualmente, em média, 30 bilhões de litros de etanol 

por safra. O objetivo é que essa produção aumente 

em 20 bilhões de litros, quase dobrando. 

"RenovaBio 
não é uma política 

de gabinete, isolada da 
realidade. Ficou claro durante 
o processo de construção do 

RenovaBio que, isoladamente, 
ninguém tinha as respostas 

para os desafios que nós 
propúnhamos enfrentar”
Márcio Félix, secretário de 

Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis do 

MME
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“OBJETIVO É PROMOVER POLÍTICA QUE NÃO DEPENDA DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS”

Confira abaixo as informações sobre o RenovaBio fornecidas 
pela Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
do Ministério de Minas e Energia, cujo titular é o secretário 
Márcio Félix.

“O programa RenovaBio é baseado na previsibilidade, 

na sustentabilidade ambiental, econômica 

e social, e compatível com o crescimento do 

mercado. Sem dúvida, o programa estimulará o 

investimento do setor sucroenergético. 

As novas usinas terão clareza e perspectiva 

confiável de que haverá um mercado praticamente 

garantido para elas até 2030. Basta apenas que 

elas façam uso das melhores práticas e tecnologias 

para produção de etanol, para que assim produzam 

um combustível com baixa emissão de carbono e 

consigam uma nota alta para a usina.

O RenovaBio não altera a tributação vigente 

para os combustíveis hoje. O objetivo é justamente 

promover uma política que não dependa de incentivos 

tributários. Hoje, depois do fim do crédito presumido 

do PIS Cofins para o etanol, a diferença tributária 

entre a gasolina e o etanol é de R$ 0,36 por litro. Essa 

diferença já foi maior no passado. O RenovaBio não 

propõe alteração dessa diferenciação. 

A segurança do abastecimento será fruto de uma 

maior previsibilidade em relação ao mercado de 

combustíveis. As práticas anticompetitivas serão 

combatidas por meio de incentivos para a participação 

no mercado de biocombustíveis certificados, ou 

seja, avaliados em relação à pegada de carbono e, 

consequentemente, premiados em proporção à 

nota obtida. O mecanismo para comprovação do 

atingimento das metas está vinculado ao mercado 

financeiro na Bolsa de Valores, o que trará mais 

transparência e todo o arcabouço jurídico do sistema 

financeiro para nos ajudar nesse controle. Será um 

esforço conjunto, com atuação do setor, dos agentes 

públicos e do mercado.

Uma das medidas do RenovaBio é reunir em uma 

política única todos os biocombustíveis que igualem o 

potencial de cada fonte em um só modelo. Além disso, 

também está previsto um plano de ações para que as 

emissões totais de CO2 dos combustíveis consumidos 

no Brasil sejam menores. Para alcançar esse objetivo, 

o RenovaBio prevê uma regulamentação para atender 

à eficiência dos biocombustíveis e consequentemente 

diminuir de emissão de gás carbônico de todos os 

combustíveis comercializados no País. 

As primeiras estimativas dão conta de um grande 

investimento no setor com o RenovaBio. Só o setor 

de etanol terá investimentos da ordem de R$ 90 

bilhões até 2030 com geração de mais de 400 mil 

empregos. 

Sem o RenovaBio, não só o País não terá esses 

investimentos, mas provavelmente, perderá ativos 

hoje existentes. Sem o RenovaBio, corremos o sério 

risco de perder algo em torno de 30 bilhões em ativos 

industriais e agrícolas. Muitas empresas poderão 

fechar e canaviais serão substituídos por outras 

culturas mais rentáveis.”

Essas metas foram estabelecidas a partir dos 

compromissos assumidos pelo Brasil na COP-21. 

Entre eles, o de reduzir até 2025 as emissões de 

CO2e em níveis 37% abaixo dos níveis de 2005. 

Cinco anos depois, até 2030, os níveis devem 

estar 43% abaixo dos registrados em 2005.  Para 

a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocom-

bustíveis, estudos apontam que o biodiesel pode 

reduzir significativamente as emissões de GEE 

em até 75%. Assim, o biodiesel é e será funda-

mental para a consecução das metas brasileiras 

na COP-21.
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2o

Uma das metas da 
COP-21 é manter o 

aumento da temperatura 
global abaixo de 
2 graus Celsius

US$ 40 bilhões

É quanto vão chegar 
os investimentos 
na ampliação da 

capacidade produtiva

250 mil

500 mil

novos postos de 
trabalho e

empregos indiretos serão 
gerados na cadeia do 
setor sucroenergético

550 milhões
de toneladas CO2e

Com uso de bioenergia, 
setor sucroenergético 

permitirá redução de GEE 
em mais de 550 milhões 

de toneladas de CO2 
equivalente

33%

Até 2030, a parcela de 
energia elétrica limpa 
deve passar de 28% 

para 33%

18%

É quanto a participação 
de biocombustíveis na 
matriz energética deve 

atingir

Benefícios que o programa trará até 2030 a partir dos 
compromissos brasileiros com a COP-21

Estão previstos US$ 40 bilhões em investi-

mentos em capacidade, tecnologia e produção. 

Para Elizabeth Farina, a própria definição das 

metas já estimula o setor. “Só essa sinalização 

já é importante para você pensar o tamanho e 

a necessidade de investimento para se chegar 

lá”, afirma. Para os investimentos, é  necessário 

ter segurança institucional, previsibilidade. “O 

RenovaBio ganhou status de política pública e 

possui força para se desenvolver”, afirma Arnaldo 

Jardim, secretário de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo. Segundo ele, “o etanol já 

é um mercado maduro. O que precisamos agora 

é consolidar o mercado futuro, o que depende 

de questões legais para consolidarmos uma 

normatização. Isso feito, haverá estabilidade 

e previsibilidade”.

Vencida a etapa da aprovação de diretrizes 

pelo CNPE, ainda há um longo caminho. “A pró-

xima etapa é a construção do aparato legal para 

esse programa funcionar. Paralelamente, existem 

grupos de trabalho desenvolvendo as metas. Elas 

estão sendo discutidas, mas a parte regulatória 

está avançando”, afirma a presidente da UNICA. 

“Aprovada no CNPE, deve ser publicada, e na 

sequência são criados os instrumentos legais. 

Depois haverá a regulamentação pela Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Nós temos uma 

agenda de muito trabalho daqui até o final do 

ano”, diz Farina.  

RENOVABIO EM NÚMEROS

Fonte: UNICA
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Para Márcio Félix, os Comitês de Monitoramento de Abas-

tecimento de Etanol e de Biodiesel, previstos no RenovaBio, já 

existem informalmente. “Trata-se de uma rica experiência que, 

hoje, foi transformada em uma instância formal que continuará 

cuidando dos aspectos de curto prazo para o abastecimento 

de combustíveis, tanto do Ciclo Otto quanto do Ciclo Diesel. 

O objetivo é o de reduzir as assimetrias informacionais que 

existem entre os agentes econômicos e de governo. Dessa 

forma, podemos antecipar questões afeitas ao abastecimento 

e melhorar as condições do mercado para a sociedade”, afirma. 

A construção do RenovaBio foi feita ouvindo a sociedade, 

os agentes econômicos e representantes de governo. Segundo 

Félix, “não se trata de uma política de gabinete, isolada da 

realidade. Ficou claro durante o processo de construção do 

RenovaBio que, isoladamente, ninguém tinha as respostas para 

os desafios que nós propúnhamos enfrentar”. 

O objetivo do RenovaBio é 
aumentar a produção de etanol 

em 20 bilhões de litros

PLATAFORMA DO BIOFUTURO 
GARANTE BIOECONOMIA 
EM EXPANSÃO

A Plataforma do Biofuturo é 

uma proposta que visa acelerar o 

desenvolvimento sustentável de 

biocombustíveis avançados de baixo 

carbono na matriz energética global 

e fomentar o desenvolvimento da 

bioeconomia. A iniciativa é liderada pelo 

Brasil e pretende reunir representantes 

internacionais para promover diálogo 

e colaboração.

Lançada em Marrakesh, no Marrocos, 

em novembro de 2016, durante a 22a 

Conferência da Onu sobre Mudanças 

Climáticas (COP-22), é um instrumento 

estratégico para o cumprimento das 

metas estabelecidas pela COP-21. 

Os objetivos principais são criar um 

cenário favorável aos investimentos 

e estimular a conscientização e o 

compartilhamento do potencial dos 

combustíveis de baixo carbono e de 

outros desenvolvimentos avançados de 

bioeconomia. 

Também fazem parte da lista de metas 

“a promoção de estudos, análises, práticas 

políticas e informações relacionadas 

à pesquisa e os debates para avaliar, 

disseminar e promover atitudes 

sustentáveis para a cadeia produtiva de 

biomassa”. 

A Plataforma do Biofuturo tem como 

países membros Argentina, Canadá, China, 

Dinamarca, Egito, Finlândia, França, Índia, 

Indonésia, Itália, Marrocos, Moçambique, 

Países Baixos, Paraguai, Filipinas, Suécia, 

Estados Unidos, Reino Unido e Uruguai.

21

Etanol





30 ANOS DE 
COGERAÇÃO 
DE BIOMASSA
BIOELETRICIDADE DE CANA JÁ 
REPRESENTA 7% DA MATRIZ 
ENERGÉTICA BRASILEIRA E PODERIA 
GARANTIR 24% DO CONSUMO 
NACIONAL ATÉ 2024

Bioeletricidade
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O 
que começou como uma experiência 

em 1987, no interior de São Paulo, 

acabou por se tornar mais que um ne-

gócio milionário, assumindo o papel de 

uma das bases da produção energética susten-

tável brasileira. Se plenamente aproveitado, o 

potencial da biomassa de cana para cogeração 

se aproximaria da capacidade instalada da usina 

de Belo Monte, quando em operação. O impacto 

ambiental dessa fonte é zero, já que a pegada 

de carbono com a queima do combustível é com-

pensada antecipadamente pela absorção de gás 

carbônico na atmosfera por parte das plantas na 

lavoura. O resultado é um ciclo energeticamente 

limpo que em nenhum outro lugar é aproveitado 

em tamanha proporção como no Brasil.

Trinta anos depois, a cogeração de energia 

a partir da biomassa de cana nas usinas de açú-

car e etanol, com a distribuição de excedentes 

para a rede interligada do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), representa quase 7% 

da matriz brasileira. De modo geral, a biomassa 

representa 9% da capacidade instalada (14.512 

megawatts), de acordo com a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel). Quando se estra-

tifica a fonte fóssil, a bioeletricidade assume 

a segunda posição da matriz brasileira, pois a 

contribuição fóssil mais significativa vem do gás 

natural, cuja participação (13.717 MW) é inferior 

à capacidade de produção por biomassa. A líder 

é a energia de origem hídrica, responsável por 

66% da geração (106.667 MW), mas que agora 

enfrenta limitações ambientais e técnicas para 

sua expansão. 

Não é o caso da biomassa de cana. Desde 

2013, o setor sucroenergético gera mais ener-

gia elétrica para o Sistema Interligado Nacional 

(SIN) do que para o consumo de suas unidades, 

em uma relação de 60% para a rede e 40% para 

as usinas, com 11.205 MW. Para fins compara-

tivos, Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do 

mundo, tem capacidade instalada de 14 mil 

MW. As vantagens competitivas dessa fonte 

ainda estão longe de atingir seu pleno apro-

veitamento. A bioeletricidade da cana teria 

condições de representar até 24% do consumo 

Cogeração de energia a partir da 
biomassa de cana-de-açúcar nas 
usinas de açúcar e etanol representa 
quase 7% da matriz brasileira
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A geração de bioeletricidade 
para a rede poderia ser até 

seis vezes o volume da oferta 
atual, se toda a matéria-prima 

disponível fosse utilizada

nacional até 2024, se as metas do governo e 

produtores forem atingidas. De acordo com a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada 

ao Ministério de Minas e Energia, 212 das 

378 usinas de biomassa de cana-de-açúcar 

em operação no País não comercializaram ele-

tricidade em 2016. Se essas usinas passassem 

por um processo de modernização, poderiam 

aproveitar plenamente o bagaço, a palha dos 

canaviais e o biogás da vinhaça. A geração de 

bioeletricidade para a rede poderia ser até seis 

vezes o volume de oferta de 2016, saindo dos 

atuais 21,2 TWh (terawatts-hora) para poten-

ciais 128,8 TWh. 

Esse crescimento seria possível apenas com 

o aproveitamento da matéria-prima disponível, 

sem necessidade de aumento da área plantada 

dos canaviais. Em 2016, mais de 90% dessa 

geração ficou concentrada em cinco estados da 

região Centro-Sul (SP, MS, GO, MG e PR), com São 

Paulo sendo responsável por 50% do volume 

total. Se incluídos os demais estados e ampliado 

o número de usinas fornecedoras, os ganhos 

em produção e em preservação seriam maiores. 

Zilmar de Souza, gerente de Bioeletricidade da 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), 

estima que os 21,2 TWh produzidos em 2016 

permitiram a economia de 15% da água dos re-

servatórios das hidrelétricas das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste justamente 

no período de maior estiagem, en-

tre março e novembro, quando 

ocorre a safra. O que significa 

que, se essa matriz energética 

já estivesse plenamente de-

senvolvida, os efeitos da crise 

hídrica de 2014-2016 teriam sido 

ainda mais atenuados. Essa oferta 

renovável só no ano passado evitou 

a emissão de 9,3 milhões de toneladas de 

CO2, o que equivale ao cultivo de 65 milhões 

de árvores nativas ao longo de 20 anos. “Sem 

a bioeletricidade teríamos racionamento”, diz 

Zilmar de Souza.

“Sem 
bioeletricidade 

teríamos racionamento. 
Durante a crise hídrica, 
a biomassa permitiu a 

economia de 15% da água nos 
reservatórios das hidrelétricas 

das regiões Sudeste e 
Centro-Oeste"

Zilmar de Souza, gerente
de Bioeletricidade

da UNICA
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Ainda que o incremento de bioeletricidade 

tenha sido de quase 140%, entre 2010 e 

2016, indo de 8,8 TWh para os 21,2 TWh, fal-

tam ajustes para o desenvolvimento de uma 

política setorial de longo prazo que permita a 

busca de investimentos cobertos por contra-

tos de fornecimento. Essa é uma demanda dos 

produtores junto aos órgãos do governo. Para 

Zilmar de Souza, é preciso adotar uma série de 

medidas, como a manutenção dos contratos nos 

leilões regulados, fortalecimento do mercado 

livre, criação de instrumentos de financiamento 

para renovação do parque instalado e melhoria 

da conexão com a rede.

O custo da conexão segue como um fator 

sensível para as usinas. Como algumas ficam a 

mais de 50 quilômetros das linhas de força de alta 

tensão – os linhões – e mais ainda das subesta-

ções, esse custo pode ultrapassar os 20% do valor 

total de um projeto para fornecimento externo de 

energia. Como essa parte é de responsabilidade 

dos produtores, algumas empresas preferem dei-

xar a ideia de lado, aguardando um cenário mais 

favorável. “É por isso que a bioeletricidade precisa 

de uma política, como a do RenovaBio, para o 

biocombustível”, diz Zilmar de Souza.

No início dos anos 1990, Clinger Barcelos 

Pereira atuava como gerente regional da CPFL 

no Nordeste Paulista e testemunhou quando as 

usinas passaram a produzir energia para o mer-

cado. “A dificuldade desde então era a conexão, 

que precisava ser compatível e segura”, diz. O 

resultado foi a adoção de tecnologias já exis-

tentes que foram adaptadas às usinas. Para os 

produtores, surgiu um novo eixo de negócios. E, 

a partir das modernizações, houve um ganho de 

produtividade. Com mais potência nas caldeiras 

e turbinas, as próprias usinas passaram a gerar 

excedentes, o que aumentou a competitividade e, 

no médio prazo, cortou custos. As modernizações 
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Fonte: UNICA (2017), dados básicos de 2005 a 2014: MME (2016) e 2015 e 2016: CCEE (2017).
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“TIVEMOS CORAGEM PARA DAR O PRIMEIRO PASSO”

Depoimento de  
Jairo Balbo, pioneiro 
da produção de 

bioeletricidade no Brasil

“Foi tudo bem mais simples do que 

parece. Nossa usina, a São Francisco, 

em Sertãozinho [no Noroeste Paulista], 

processava 1 milhão de toneladas de cana-

de-açúcar em 1987, quando começou a 

cogeração. Nem éramos autossuficientes. 

Só que fizemos as contas e descobrimos 

que dava para ter retorno do investimento 

para colocar energia na rede em apenas 

meia safra. Assim, conseguimos pagar por 

uma turbina de três megawatts em três 

meses. Hoje temos uma turbina de 22 

megawatts em operação na São Francisco. 

Tudo começou quando o Centro de 

Tecnologia Canavieira, então da Copersucar, 

nos procurou. Eles tinham uma turbina 

que jogava energia para um bairro. Era um 

negócio isolado, ocasional e só deles. Nós 

dispúnhamos de 300 quilowatts de sobra, 

só que havia receio de derrubar a rede. 

Como a CPFL queria fazer essa experiência, 

topamos a parceria. Não havia legislação 

nenhuma, mas tivemos coragem para dar o 

primeiro passo. Fizemos uma conta simples 

com eles. Produzíamos e mandávamos o 

excesso para a rede. Quando precisávamos, 

comprávamos deles, como em um sistema 

de vasos comunicantes. Compramos um 

transformador e tudo funcionou direitinho. 

O pessoal das outras usinas perdeu o medo 

e veio junto. Logo depois, nossa usina 

Santo Antônio, também em Sertãozinho, 

começou a fazer cogeração e criamos 

uma empresa, a Bioenergia. Hoje, jogamos 

uns 145 megawatts ao ano no sistema 

elétrico. O que faturamos com energia 

vai de 3% a 5% do total da usina. Parece 

pouco, mas a bioenergia ajuda muito em 

tempos ruins. Sem contar que agrega valor 

e melhora o País. Não dá para depender só 

de hidrelétrica.”

posteriores acabaram por ser direcionadas à bioeletri-

cidade. “Hoje, a usina que não operar baseada no tripé 

álcool, açúcar e energia não se torna viável”, diz. Jairo 

Balbo, da usina São Francisco, em Sertãozinho (SP), a 

primeira a exportar energia, lembra que em 1987 não 

houve grandes dificuldades técnicas. “Só compramos um 

transformador. A partir daí, tudo começou”, diz. 

Uma alternativa saudável para dar maior robustez ao 

setor seria a criação de leilões dedicados em um mercado 

regulado. Não se trata de protecionismo, mas de moderni-

zar e harmonizar um modelo criado em 2005 e que carece 

de atualizações, já que muitos fatores externos positivos 

foram acrescentados ao panorama da produção a partir 

da biomassa. Indiretamente, além de ajudar os níveis 

dos reservatórios, a bioeletricidade evitou investimen-

tos pesados no setor de energia, como a construção de 

novas hidrelétricas e termelétricas, com a instalação de 

milhares de quilômetros de linhas de distribuição. Afinal, 

as usinas sucroalcooleiras se valem, em grande parte, da 

rede que já está em utilização. Outro fator preponderante 

é a redução da emissão de combustíveis fósseis. São 

vantagens que não se somam na composição de preços, 

naquilo que os analistas chamam de “externalidades 

difusas”. “Precisamos internalizar esses benefícios, pois 

fontes não renováveis jamais trariam as mesmas vanta-

gens que oferecemos”, diz Zilmar de Souza. 
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DÉCADA DE 
GRANDES 
MUDANÇAS
EM DEZ ANOS DE PROTOCOLO 
AMBIENTAL, SETOR MECANIZOU 
COLHEITAS, ELIMINOU USO DO 
FOGO E EVITOU A EMISSÃO DE 
MILHARES DE TONELADAS DE 
GASES DO EFEITO ESTUFA

Sustentabilidade
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O
setor sucroenergético mudou radical-

mente para melhor ao longo da última 

década. As colheitas foram mecaniza-

das e o uso do fogo, eliminado nas 

grandes propriedades – evitando a emissão de 

milhares de toneladas de gases de efeito estufa 

para a atmosfera. Matas e nascentes passaram a 

ser protegidas e recuperadas, o consumo de água 

foi reduzido drasticamente nas usinas e milhares 

de trabalhadores braçais entraram em programas 

de requalificação para assumirem funções mais 

complexas na cadeia produtiva da cana ou no 

mercado de trabalho.

Essa sucessão de boas-novas é o resultado 

de dez anos de práticas aprimoradas e moderni-

zadoras nos campos agrícola, social e ambiental 

surgidas a partir da adoção em larga escala do 

Protocolo Ambiental do Setor Sucroenergético. 

Esse compromisso entre os empresários e o go-

verno do Estado de São Paulo criou um mapa do 

caminho para a sustentabilidade. O protocolo é 

parte do Projeto Etanol Verde das secretarias 

de governo paulistas e envolveu as principais 

lideranças do setor, por meio da União da In-

dústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), que reúne 

empresas responsáveis por 95% da produção 

paulista de etanol, que por sua vez consiste em 

47% da produção nacional. Com apoio do governo, 

131 usinas e 25 associações de fornecedores de 

cana se comprometeram com a antecipação dos 

prazos legais para a extinção de práticas eco-

logicamente agressivas, adotando padrões que 

garantam a sustentabilidade da cadeia produtiva. 

Isso significa que 24% da área agricultável do 

Estado de São Paulo passou a ser beneficiada 

com esses novos métodos.

De acordo com o secretário estadual de Agri-

cultura, Arnaldo Jardim, o protocolo faz parte de 

um plano estratégico ainda mais amplo que visa 

aumentar a autonomia energética paulista e que 

não se dará por cumprido com os atuais ganhos. 

Ele afirma que, com o fim da queima da palha 

antes da colheita e a consequente me-

canização, é gerada uma quantidade 

imensa de material orgânico passí-

vel de utilização, mas que ainda ca-

rece de adequado aproveitamento 

dada a inexistência de tecnologias 

eficientes para recolhimento e en-

fardamento para posterior utiliza-

ção como fonte energética ou adubo. 

“Temos que resolver esse gargalo, assim 

como utilizar melhor o potencial do biogás 

advindo da vinhaça”, diz.

Um levantamento de entidades do setor e da 

Cetesb estima que desde a assinatura do Proto-

colo a redução da queima da lavoura deixou de 

emitir mais de 9,27 milhões de toneladas equiva-

lentes de CO2 e mais de 56 milhões de toneladas 

de poluentes atmosféricos, como monóxido de 

carbono, material particulado e hidrocarbonetos. 

Mais da metade desse material deixou de ser 

lançado na atmosfera no Estado de São Paulo, 

onde em 97,5% da área de cana não se pratica 

mais a queima. Nesse período de dez anos, a área 

plantada aumentou 74%, enquanto as queimadas 

controladas caíram para o equivalente a 8,5% da 

área original e 2,48% da área atual. Só na última 

safra foi evitada a emissão de 610 mil toneladas 

equivalentes de CO2.

Para o presidente da Organização dos Planta-

dores de Cana (Orplana), Eduardo Romão, a mu-

dança de postura adotada pelo setor em busca 

da sustentabilidade era inevitável, ainda que não 

esteja concluída em decorrência de dificuldades 

econômicas. “Se não fosse hoje, seria amanhã”, diz. 

“Protocolo faz 
parte de um plano 

estratégico ainda mais 
amplo que visa aumentar 
a autonomia energética 

paulista"
Arnaldo Jardim, secretário 

estadual de Agricultura
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DO CAMPO AO COMPUTADOR

Quando o Protocolo Agroambiental foi assinado, em 

2007, São Paulo possuía 163 mil cortadores manuais 

de cana-de-açúcar. O índice de mecanização era de 

58%. Cinco anos depois, em 2013, a mecanização 

atingia 85% das plantações e o contingente de 

cortadores havia caído para 70 mil trabalhadores. A 

estimativa é que cada nova colhedora elimine até 

80 postos de trabalho. O que deveria ser um grande 

problema de desemprego acabou se tornando uma 

alternativa de empregabilidade, com a criação de 

programas de requalificação profissional. 

Cortadores e plantadores ganharam treinamento 

para atuar em novos postos na lavoura e nas usinas, 

como operadores de colhedora e de transbordo, 

assistentes de transbordo, eletricistas e soldadores. 

Outros puderam se requalificar para atividades fora 

do setor sucroenergético, já que não haveria como 

a indústria reabsorver todos. Entre 2007 e 2014, o 

número de trabalhadores que atuam na mecanização 

canavieira cresceu 74% – indo de 24,2 mil para 

42,3 mil –, aponta um levantamento realizado pelo 

professor José Giácomo Baccarin, do Departamento 

de Economia Rural da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) de Jaboticabal. Os programas trataram de 

oferecer oportunidades aos demais.

Mais de 150 iniciativas locais e regionais 

desenvolvidas por empresas e organizações do setor 

foram registradas. Como se mostraram insuficientes, 

a UNICA e a Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do Es tado de São Paulo (Feraesp) 

estabeleceram parcerias mais amplas e estruturadas 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), a ONG Fundação Solidariedade e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem In dustrial (Senai-SP), com 

apoio de grandes empresas do setor.

Entre 2007 e 2016, mais de 400 mil alunos 

passaram pelos cursos de requalificação voltados 

para os setores industrial e agrícola. É notório 

que muitos participaram de mais de um ou dois 

cursos. No Módulo I (RenovAção), os alunos são 

preparados para atividades no setor sucroenergético, 

enquanto no Módulo II (Renovação Comunidade) a 

preparação é voltada para atividades nos setores 

de comércio, indústria e serviços. Dessa forma, 

homens e mulheres de diferentes idades puderam se 

tornar eletricistas residenciais, auxiliares de costura, 

pintores, pizzaiolos, confeiteiros e técnicos de 

informática básica.

Para Maria Luiza Barbosa, consultora de 

Responsabilidade Social da UNICA e diretora da 

consultoria TerraGrata, correções de caminho foram 

necessárias. “Muitos não tinham escolaridade mí-

nima para realizar os cursos”, lembra. Diante disso, os 

organizadores criaram um módulo de ensino para 

suprir essas deficiências por meio do projeto Pré-

RenovAção. Trata-se de uma qualificação composta 

por discipli nas básicas (leitura, escrita, matemática, 

conhecimen tos gerais, cidadania) que deram condições 

a estes trabalhadores de participar posteriormente 

das capacitações do Projeto RenovAção.

Para chegar perto do fim da queima dos canaviais 

também foi preciso encontrar variedades da planta 

mais adequada à colheita mecanizada. Tanto que, 

em 2007, havia 753 colhedoras no Estado de São 

Paulo. Com um crescimento de quase 400% na 

frota, hoje são 3,747 mil. Todavia, houve perda 

de produtividade por hectare e os custos aumen-

taram com os investimentos em modernização, o 

que será recuperado ao longo do tempo. Hoje há 

um melhor planejamento dos canaviais. Em alguns 
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municípios mais da metade das mudas são de 

espécies pré-brotadas. Drones são empregados 

para mapeamento de falhas nos talhões e até apli-

cação pontual de controle de pragas. “Perdemos 

performance com a troca do modelo, é verdade. Em 

compensação, não pensamos mais em termos de 

cada propriedade, mas sim em regiões, por meio 

de mapeamentos por software e técnicas de agri-

cultura de precisão que nos permitem atender ao 

mercado externo”, diz Romão. A Orplana reúne 33 

associações de plantadores e 17 mil produtores 

em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul.

Para Romão, quando a transição para o mo-

delo almejado estiver completa, a perna econô-

mica do tripé da sustentabilidade estará tão forte 

quanto os suportes ambiental e social. “Não foi 

por culpa do protocolo. Os produtores fizeram 

sua parte, mas houve congelamento”, lembra. 

Para Antônio Pádua, diretor técnico da UNICA, 

muitas empresas do setor ainda estão se deba-

tendo com os desafios da aprendizagem desse 

modelo. “Sustentabilidade custa caro. Mas vamos 

recuperar os antigos níveis com as melhorias que 

buscamos”, diz, se referindo à redução das impu-

rezas na colheita mecanizada e o potencial para 

uso da vinhaça e da torta de filtro para produzir 

etanol de segunda geração, biogás, biometano e 

açúcares. Há projetos em andamento para esses 

segmentos que vão depender de investimentos 

em tecnologia para melhoria da rentabilidade.  

A expectativa é atingir no futuro uma produtivi-

dade média de 100 toneladas por hectare. Hoje 

essa média está em 77 toneladas. Antes, era de 

85 toneladas por hectare.

No campo ambiental, as empresas recuperaram 

e protegeram mais de 200 mil hectares de matas 

ciliares e 8,23 mil nascentes. Entre as signatárias 

do protocolo, 60% possuem programas de restau-

ração florestal para fornecedores de cana-de-açú-

car. Nos últimos sete anos houve uma redução de 

40% no consumo de água por meio de técnicas de 

reúso. Hoje, para se obter uma tonelada de cana 

na safra é preciso 0,91 m3 de água, enquanto em 

2010 era necessário 1,52 m3. Se essa economia 

atingisse toda a última safra brasileira – de 657 

milhões de toneladas –, o desempenho do setor 

seria ainda mais vigoroso.  
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AGRO 
BUSINESS 
Acreditamos que CONTEÚDO NÃO TEM 

FRONTEIRAS. Por isso, pensamos como você 

e criamos novos caminhos com uma visão 

moderna e adequada para cada público, em 

diferentes plataformas. Nós somos uma 

agência de comunicação que cresceu com o 

agronegócio produzindo revistas customizadas, 

conteúdo online, newsletters e ferramentas 

eficientes de endomarketing. E empresas como 

Raízen, Bradesco, Grupo Doria e Atlas Schindler 

contam com o nosso know-how.  

Conheça alguns cases.

www.camarinha.com/agro

ao
do

camarinha.com

http://www.camarinha.com/agro
http://camarinha.com/
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N
o  Acordo de Paris para a redução da 

emissão dos gases responsáveis pelo 

aquecimento global, cada país sobe-

ranamente apresentou propostas do 

que poderia fazer e um calendário a ser cumprido. 

São as INDCs (Contribuição Nacional Pretendida), 

convertidas mais tarde em NDCs (Contribuição 

Nacional Determinada), aprovadas pelo Congresso 

e ratificadas pelo governo federal. São compromis-

sos adultos, assumidos voluntariamente e que re-

fletem decisões adotadas pelo governo brasileiro 

após amplas consultas das quais participamos, que 

foram conduzidas pela ministra Izabella Teixeira.

Os compromissos a serem atingidos até 2030 

são os seguintes:

•  Aumentar a participação da bioenergia susten-

tável na matriz energética brasileira para 18%;

•  Fortalecer o cumprimento do Código Florestal;

•  Restaurar 12 milhões de hectares de florestas;

•  Alcançar desmatamento ilegal zero na Ama-

zônia brasileira;

•  Chegar à participação de 45% de energias  

renováveis na matriz energética;

•  Obter 10% de ganhos de eficiência no  

setor elétrico;

•  Promover o uso de tecnologias limpas no  

setor industrial;

•  Estimular medidas de eficiência e infraestru-

tura no transporte público e nas áreas urbanas.

Se cumpridos, eles reduziriam as emissões do 

País em 43% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.

Entre todas essas medidas, a mais prática e 

mais realista é dobrar a produção de etanol dos 

atuais 30 bilhões de litros por ano, aproximada-

mente, para 60 bilhões de litros por ano. Com 

isso deixariam de ser emitidas 150 milhões de 

toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, 

gerando empregos e dinamizando o setor sucroal-

cooleiro, que contribui significativamente para o 

desenvolvimento nacional. 

O ETANOL E OS 
COMPROMISSOS DO 
BRASIL EM PARIS

José Goldemberg, 
presidente da Fapesp 
(Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de 
São Paulo) 

Artigo
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C
om o programa Rota 2030, o governo 

federal prepara o início de um novo 

capítulo para a indústria automotiva 

brasileira com foco em eficiência ener-

gética. Um dos grandes temas do Ethanol Sum-

mit 2017, o projeto é liderado pelo Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) e deve estabelecer planos para atrair 

investimentos, garantir segurança à indústria 

automobilística, incentivar a competitividade, 

promover o uso de novas tecnologias e reforçar 

a importância dos biocombustíveis.

Segundo Henry Joseph Jr., diretor de As-

suntos Governamentais da Volkswagen do 

Brasil e vice-presidente da Associação Nacio-

nal dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea), o Rota 2030 e o RenovaBio são 

ROTA 2030 
EM DEBATE
PARA O VICE-PRESIDENTE DA 
ANFAVEA, HENRY JOSEPH JR., 
INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA E 
SETOR SUCROENERGÉTICO SÃO 
ALIADOS PARA O SUCESSO DO ROTA 
2030 E O CUMPRIMENTO DAS METAS 
ESTABELECIDAS PELA COP-21

U
N
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A

Automóveis
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“faces da mesma moeda”, sendo que 

ambos estão alinhados no objetivo 

de diminuir a emissão de gases do 

efeito estufa.

Ethanol Summit – Qual é a expecta-

tiva do setor automobilístico com o Rota 

2030? 

Henry Joseph Jr. – O setor está an-

sioso com a discussão do projeto Rota 

2030, uma vez que se entende que 

isso é uma continuidade do programa 

Inovar-Auto, que termina esse ano e 

trouxe bons resultados. O Rota 2030 

tem a vantagem de tratar a questão 

da eficiência energética dentro do 

contexto da redução de emissão de 

gases de efeito estufa. Algo que nós, 

do setor automobilístico, discutimos 

com muita tranquilidade, já que os veí-

culos do Brasil utilizam o combustível 

renovável há bastante tempo e a frota 

brasileira, hoje, tem em sua maioria 

veículos flex.

Ethanol Summit – Os motores flex po-

dem evoluir? 

H.J.Jr. – Aos nossos olhos, eles já estão 

bastante evoluídos, com bastante tec-

nologia, e trouxeram grandes ganhos 

em termos da redução do consumo, 

da poluição urbana e das emissões. É 

uma motorização que vem evoluindo 

dia após dia, desde seu lançamento 

em 2003. Para nós, já houve uma me-

lhoria bastante grande no consumo 

de etanol.

Ethanol Summit – Como se dará a re-

lação entre a indústria automobilística e 

o setor sucroenergético no Rota 2030? 

H.J.Jr. – Esse dois setores sempre forma-

ram uma boa parceria, desde o Proálcool 

[Programa Nacional do Álcool]. E 

ela só melhora com o passar 

do tempo. Entre 85% e 

95% dos carros, hoje, 

são flex. Isso demons-

tra o quanto essa 

parceria evoluiu. 

Obviamente ela 

tem seus pontos al-

tos e baixos como em 

qualquer relação, mas 

o interesse comum do País 

sempre prevaleceu nas discussões 

e trabalhos realizados em conjunto.

Ethanol Summit – O que é importante 

no alinhamento em torno do projeto que 

envolve a indústria automotiva e a indús-

tria canavieira? 

H.J.Jr. – Há uma questão clara. Para 

esse compromisso ser alcançado, o se-

tor automotivo precisa manter seus in-

vestimentos em tecnologias que per-

mitam o uso de combustível renovável. 

É nesse sentido que entendemos que 

estamos trabalhando em parceria. Nós 

fazemos o veículo e o setor sucroal-

cooleiro produz o combustível.

Ethanol Summit – Quais são os im-

pactos do Rota 2030 para o futuro da 

mobilidade no Brasil? 

“O flex é uma 
motorização que vem 

evoluindo dia após dia, 
desde seu lançamento 

em 2003. Na nossa visão, 
já houve uma melhoria 

bastante grande no 
consumo de etanol”

Automóveis
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H.J.Jr. - É fundamental na medida em 

que determina que a mobilidade te-

nha que considerar uma redução 

significativa na emissão dos 

gases de efeito estufa 

(GEEs). O Rota 2030 

está alinhado com 

o compromisso que 

o Brasil firmou na 

COP-21. E o entendi-

mento é que todos os 

setores tenham que se 

mobilizar para que o País 

possa alcançar essa meta. Do 

ponto de vista da indústria auto-

mobilística, graças ao uso intensivo 

de combustíveis renováveis, o setor 

tem condições plenas de alcançar es-

ses objetivos.

Ethanol Summit – Qual é o papel do em-

presariado na construção do Rota 2030?

H.J.Jr. - O envolvimento do setor pri-

vado é fundamental para que o Rota 

2030 seja implementado e vire lei. 

O segmento tem participado ativa-

mente das discussões, procurando 

não somente entender quais são as 

questões colocadas na mesa, como 

também aconselhar e informar quais 

são os melhores caminhos, pois nós 

podemos trabalhar em conjunto. Tra-

ta-se de uma discussão em que os 

dois lados entendem que têm muito 

a colaborar. O setor empresarial coloca 

alguns pontos para que as metas do 

Rota 2030 sejam alcançadas: etapas 

previsíveis, tratadas e colocadas clara-

mente, para que as empresas possam 

se organizar; preparo de todo o arca-

bouço legal para que haja segurança 

jurídica, os investimentos possam ser 

feitos e a gente possa trabalhar com 

o sossego necessário de forma que 

os investimentos tenham um retorno 

no momento adequado. Está havendo 

um bom trabalho em conjunto, pois 

o País precisa desse programa, que 

vem em um momento em que a eco-

nomia brasileira necessita de uma 

grande retomada.

Ethanol Summit – Qual é a relação en-

tre o Rota 2030 e o RenovaBio?

H.J.Jr. - Na realidade, são duas faces 

da mesma moeda. O Rota 2030 es-

tabeleceu metas a serem alcançadas 

pelo setor automotivo. Já o RenovaBio 

é um programa mais abrangente, que 

leva a uma valorização muito grande 

da matriz energética renovável brasi-

leira. E qualquer coisa que demande 

energia precisa ser renovável para 

que os veículos, as empresas e os 

investimentos possam ir na linha da 

COP-21. A história é uma só: o Brasil 

conseguir alcançar valores bastante 

significativos em nível internacional, 

reduzindo os GEEs. E toda a cadeia 

do setor automotivo precisa estar 

envolvida nessa questão. A indústria 

automotiva e o setor sucroenergético 

estão presentes tanto no RenovaBio 

quanto no Rota 2030. 

“Do ponto de 
vista da indústria 

automobilística, graças 
ao uso intensivo de 

combustíveis renováveis, o 
setor tem condições plenas 

de alcançar os objetivos 
firmados na COP-21”

Automóveis
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George Soros, open Society Institute 

e Soros Foundations Network, 

participou do evento de 2007
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República do Brasil, participou do evento de 2007

DEZ ANOS DE ETHANOL SUMMIT

Vinod Khosla, presidente da Khosla 

Ventures, participou do evento de 

2011

Henrik Fisker, presidente e CEO da 
Fisker, participou do evento de 2009

Jason Clay, vice-presidente de 

Transformações de Mercado da WWF, 

participou do evento de 2011

Bill Clinton, 42o presidente dos Estados Unidos, participou do evento de 2009

Britta Thomsen, deputada do Parlamento Europeu para Dinamarca, participou do evento de 2013

Michael McAdams, presidente da 

Advanced Biofuels Association, 

participou do evento de 2013

Antonio Delfim Netto, ex-ministro 
da Fazenda e Planejamento, 
participou do evento de 2015

Especial
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L
ançado pela União da Indústria de Cana-

-de-Açúcar (UNICA) há dez anos, o Etha-

nol Summit se consolidou como um dos 

grandes eventos mundiais sobre energias 

renováveis, destacando o papel do etanol, dos 

produtos derivados da cana-de-açúcar e da co-

geração de biomassa para a sustentabilidade.

Conheça a seguir os participantes do evento, 

que reúne bienalmente desde 2007 empresários, 

autoridades de diversos níveis governamentais, 

pesquisadores, investidores, fornecedores e aca-

dêmicos do Brasil e do exterior.

Esta edição é organizada para a UNICA pela 

MCI, uma das maiores empresas de congressos 

do mundo, com sede em Genebra, na Suíça, e 

presente em 31 países. A organização do Etha-

nol Summit 2017 tem também a participação da 

MediaLink Projetos em Comunicação, do jorna-

lista Adhemar Altieri, organizador das edições 

de 2009 a 2015 do evento. 

QUEM É QUEM
CONHEÇA OS PALESTRANTES, 
CONVIDADOS E MODERADORES QUE 
PARTICIPARÃO DO MAIOR ENCONTRO 
MUNDIAL DO ETANOL

UM SALTO PARA 2030

Palestrantes
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André Nassar

Diretor, Instituto 
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Painel – NDC e os 
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do Brasil  
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André Rocha

Presidente do 
Fórum Nacional 
Sucroenergético

Cerimônia de 
Encerramento  
27/06 - 17h15 - Palco 
Principal
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Painel – Perspectivas para 
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Negociador-Chefe, 
Clima – Ministério das 
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Plenária – O Papel dos 
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Descarbonização dos 
Transportes  
27/06 - 15h45 - Palco 
Principal

Arnaldo Jardim

Secretário da 
Agricultura de 
São Paulo

Cerimônia de Abertura –   
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal
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Artur Yabe Milanez

Gerente de 
Biocombustíveis, 
BNDES

Painel – Perspectivas para 
2030: O Papel do Etanol 
Celulósico  
27/06 - 10h45 - Palco 4

Aurélio Cesar 
Nogueira Amaral

Diretor de Produção, 
ANP - Agência 
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Gás Natural e 
Biocombustíveis

Painel – Abastecimento e 
Meio-Ambiente: O Papel dos 
Biocombustíveis  
27/06 - 10h45 - Palco 3

Bernardo Gradin

Presidente, GranBio

Painel – Perspectivas para 
2030: O Papel do Etanol 
Celulósico  
27/06 - 10h45 - Palco 4
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Bob Dinneen

Presidente e CEO, 
Associação dos 
Combustíveis 
Renováveis (EUA)

Plenária – O Papel dos 
Biocombustíveis na 
Descarbonização dos 
Transportes  
27/06 - 15h45 - Palco 
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Carlos Roberto 
dos Santos

Presidente,  
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Principal
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Managing 
Director, Head of 
Country Analysis, 
Eurasia Group

Plenária – O Setor 
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Retomada Econômica  
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Principal
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Trindade Prates

Diretora da Área 
Industrial e de 
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Cerimônia de Abertura –  
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal

Cristian Bueno

Diretor Executivo, 
Alvenius

Painel – Mais Produtividade 
e Menor Custo: Caminhos 
para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 6

Daniel Bachner

Diretor Global para 
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Daniel Magnoni

Nutrólogo e 
Cardiologista, 
Instituto Dante 
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Painel – Açúcar: O Consumo 
Equilibrado Como Melhor 
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Daniel Marrocos

Presidente, 
CPFL Brasil
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Décio Oddone

Diretor Geral, 
ANP - Agência 
Nacional do 
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Natural e 
Biocombustíveis

Plenária – 2030: 
RenovaBio e o futuro do 
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26/06 - 17h10 - Palco 
Principal
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Donna Hrinak

Presidente, 
Boeing Brasil

Painel – Biocombustíveis na 
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Carbono  
27/06 - 14h00 - Palco 3

Edmundo Klotz

Presidente,  
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27/06 - 14h00 - Palco 4

Eduardo 
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Romão

Presidente, Orplana

Cerimônia de Abertura –   
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal
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Elizabeth 
Farina

Diretora-
Presidente 
Executiva, 
Unica

Cerimônia de Abertura  
26/06 - 14h00 - Palco Principal

Plenária – O Papel dos 
Biocombustíveis na 
Descarbonização dos Transportes  
27/06 - 15h45 - Palco Principal

Cerimônia de Encerramento  
27/06 - 17h15 - Palco Principal

Efeito Alion
Um patamar superior 
de resultados no manejo 
de plantas daninhas.

Mais possibilidades para seu canavial.  
Alion é a plataforma inovadora da Bayer para 
o manejo de plantas daninhas. Sua molécula 
inédita de ação seletiva pré-emergente oferece 
mais conveniência para o manejo, combate um 
amplo espectro de plantas daninhas e, com seu 
residual prolongado, permite o fechamento do 
canavial livre do mato. Você reduz o repasse, os 
custos operacionais e pode dedicar seu tempo a 
outras atividades da lavoura.

Alion. O mato some,
seu trabalho aparece.

www.agro.bayer.com.br

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

ATENÇÃO

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
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27/06 - 10h45 - Palco 2

Geraldo Alckmin

Governador de 
São Paulo
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Coordenador de 
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• Nematicida biológico multicultura
• 
• 
• Otimiza a absorção de água e nutrientes
• Promove aumento de produtividade 

QUARTZO. VAI DIRETO AO PONTO

O bionematicida de nova geração.
Na raiz da produtividade,
a tecnologia FMC.

Foco
em
nematoides

MULTICULTURA

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.
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Palestrantes
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Ricardo Abreu

Diretor, Mahle 
Metal Leve

Painel – Biocombustíveis 
e a Evolução da Indústria 
Automobilística  
27/06 - 14h00 - Palco 1

Ricardo Bacellar

Líder do Setor 
Automotivo, 
KPMG Brasil

Plenária – Os 
Biocombustíveis e o Futuro 
da Mobilidade  
27/06 - 09h00 - Palco 
Principal

Ricardo Salles

Secretário do 
Meio Ambiente 
de São Paulo

Cerimônia de Abertura –   
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal

Cerimônia de 
Encerramento  
27/06 - 17h15 - Palco 
Principal

Palestrantes
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Ricardo Savoia

Diretor de 
Regulação, 
Thymos Energia

Painel – Bioeletricidade e o 
Mercado Livre de Energia  
27/06 - 14h00 - Palco 6

Roberto Jaguaribe

Presidente, 
Apex-Brasil

Cerimônia de Abertura –   
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal

Rogério Benevides 
Carvalho

Consultor, ABEAR - 
Associação Brasileira 
de Empresas Aéreas

Painel – Biocombustíveis na 
Aviação: Solução de Baixo 
Carbono  
27/06 - 14h00 - Palco 3

Palestrantes
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Rubens Ometto 
Silveira Mello

Presidente do 
Conselho, Raízen

Plenária – O Setor 
Sucroenergético e a 
Retomada Econômica  
26/06 - 15h20 - Palco 
Principal

Rui Altieri Silva

Presidente do 
Conselho de 
Administração, CCEE

Painel – Bioeletricidade e o 
Mercado Livre de Energia  
27/06 - 14h00- Palco 6

Valeria Michel

Diretora de Meio 
Ambiente, TetraPak

Painel – Cana e Inovação: 
Novos Usos e Produtos  
27/06 - 10h45 - Palco 2

Palestrantes
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Vicente Abate

Presidente, Abifer 
- Associação 
Brasileira da Indústria 
Ferroviária

Painel – Infraestrutura 
no Setor Sucroenergético: 
Investindo para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 5

Wagner Biasoli

Diretor Presidente, 
Logum

Painel – Infraestrutura 
no Setor Sucroenergético: 
Investindo para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 5

Warren Preston

Vice-Economista 
Chefe, USDA  – 
Departamento de 
Agricultura dos EUA

Cerimônia de Abertura –   
26/06 - 14h00 - Palco 
Principal

Plenária – O Papel dos 
Biocombustíveis na 
Descarbonização dos 
Transportes  
27/06 - 15h45 - Palco 
Principal

Palestrantes
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William Burnquist

Diretor de Negócios 
e Melhoramento 
Genético, CTC

Painel – Mais Produtividade 
e Menor Custo: Caminhos 
para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 6

O Brasil é destaque em sustentabilidade, um assunto importante para muita gente. 

Mais ou menos 7 bilhões de pessoas.

O Brasil tem mais de 60% de seu território ocupado por matas nativas. Tem água, vento e sol abundantes, fatores que possibilitam ao país 

carregar o mérito de possuir uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 

Sabe o que mais o Brasil tem? Tem pesquisa e tecnologia para posicionar o país no cenário global de forma competitiva e sustentável. 

ɔ�TMSRIMVS�RE�TVSHY ɩS�HI�FMSIRIVKME��PɳHIV�QYRHMEP�RS�YWS�HS�WMWXIQE�EKVSƥSVIWXEP�I�E�TVSHYXMZMHEHI�EKVɳGSPE�ZIQ�GVIWGIRHS�WIQ�S�EYQIRXS�

da área plantada. Se você pensa em sustentabilidade nos seus negócios, pense no Brasil. 

Be Sustainable. Be Brasil.

apexbrasil.com.br

bebrasil.com.br | #BeBrasil

/bebrasilbr

22992_APEX_AN_BE_SUSTAINBLE_208X135.indd   1 12/06/17   18:20

12/06/2017 - 18:19

431379_F/NAZCA_APEX_208x135

Palestrantes
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William Yassume 
Yassumoto

Head of Commercial 
Biorefining, 
Novozymes

Painel – Mais Produtividade 
e Menor Custo: Caminhos 
para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 6

Zeina Latif

Economista-Chefe, 
XP Investimentos

Plenária – O Setor 
Sucroenergético e a 
Retomada Econômica  
26/06 - 15h20 - Palco 
Principal

Palestrantes



Moderadores



Alfred Szwarc

Consultor, Tecnologia 
e Emissões, Unica

Painel – Biocombustíveis 
e a Evolução da Indústria 
Automobilística  
27/06 - 14h00 - Palco 1

André Nassar

Diretor, Instituto 
Agroícone

Painel – Cana e Inovação: 
Novos Usos e Produtos  
27/06 - 10h45 - Palco 2

Antonio de Padua 
Rodrigues

Diretor Técnico, Unica

Painel – Infraestrutura 
no Setor Sucroenergético: 
Investindo para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 5

74

Moderadores



Bernardo Silva

CEO, ABBI – Associação 
Brasileira de 
Biotecnologia Industrial

Painel – Perspectivas para 
2030: O Papel do Etanol 
Celulósico  
27/06 - 10h45 - Palco 4

Eduardo Leão 
de Sousa

Diretor Executivo, 
Unica

Painel – Açúcar: O Consumo 
Equilibrado Como Melhor 
Escolha  
27/06 - 14h00 - Palco 4

Geraldine Kutas

Assessora 
Senior, Assuntos 
Internacionais, Unica

Painel – Avanços 
Tecnológicos e a Imagem 
Global do Agronegócio 
Brasileiro  
27/06 - 14h00 - Palco 2

75

Moderadores



Jaime Finguerut

Diretor, ITC - Instituto 
de Tecnologia 
Canavieira

Painel – Mais Produtividade 
e Menor Custo: Caminhos 
para Crescer  
27/06 - 10h45 - Palco 6

Luciano Rodrigues

Gerente de Economia e 
Análise Setorial, Unica

Painel – Abastecimento e 
Meio-Ambiente: O Papel dos 
Biocombustíveis  
27/06 - 10h45 - Palco 3

Marcelo Weyland 
Barbosa Vieira

Presidente, SRB 
- Sociedade Rural 
Brasileira

Painel – NDC e os 
Compromissos Ambientais 
do Brasil  
27/06 - 14h00 - Palco 5

76

Moderadores



Rodrigo Lima

Diretor Geral, 
Instituto Agroícone

Painel – Biocombustíveis na 
Aviação: Solução de Baixo 
Carbono  
27/06 - 14h00 - Palco 3

William Waack

Âncora, TV Globo

Âncora do Ethanol 
Summit 2017

Zilmar de Souza

Gerente de 
Bioeletricidade, Unica

Painel – 30 Anos de 
Bioeletricidade: Realizando 
o Potencial  
27/06 - 10h45 - Palco 1

Painel – Bioeletricidade e o 
Mercado Livre de Energia  
27/06 - 14h00 - Palco 6

77

Moderadores
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ADECOAGRO
• Angélica Agroenergia
• Monte Alegre
• Nova Ivinhema

ÁGUA BONITA

BATATAIS
• Batatais
• Batatais Lins

BAZAN
• Bazan
• Bela Vista

BIOSEV
• Continental
• Cresciumal
• Jaboticabal
• Jardest
• Lagoa da Prata
• Maracaju
• Morro Agudo
• Passa Tempo
• Rio Brilhante
• Santa Elisa
• Vale do Rosário

BUNGE
• Frutal
• Guariroba
• Itapagipe
• Moema
• Monteverde
• Ouroeste
• Pedro Afonso
• Santa Juliana

CERRADINHO
• Porto das Águas

CLEALCO
• Clementina
• Penápolis
• Queiroz

COFCO
• Catanduva
• Meridiano
• Potirendaba
• Sebastianópolis
 
COLOMBO
• Albertina
• Colombo
• Palestina

COPERSUCAR
   Balbo
 • Santo Antônio
 • São Francisco

 Cocal
 • Narandiba
 • Paraguaçu Paulista

    Ferrari

 Furlan
 • Avaré
 • Furlan

    Grupo Pitangueiras
 • Pitangueiras 

 Ipiranga Agroindustrial
 • Descalvado
 • Iacanga
 • Mococa

   Pedra Agroindustrial
 • Da Pedra – Buriti
 • Da Pedra – Ibirá
 • Da Pedra – Ipê
 • Da Pedra – Serrana

   Santa Adélia
 • Jaboticabal
 • Pereira Barreto
 • Pioneiros

   Santa Lúcia

   Santa Maria J. Pilon

   São José da Estiva

   São Luiz - Ourinhos

   São Manoel

   Viralcool
 • Santa Inês
 • Viralcool
 • Viralcool II

   Zilor
 • Barra Grande
 • Quatá
 • São José - Macatuba

DIANA

GLENCANE
• Glencane Bioenergia
• Nova Unialco

GUARANI
• Andrade
• Cruz Alta
• Mandu
• São José
• Severínia
• Tanabi
• Vertente

LINCOLN JUNQUEIRA
• Alto Alegre
• Alta Mogiana

NARDINI

ODEBRECHT  
AGROINDUSTRIAL
• Alcídia
• Alto Taquari
• Conquista do Pontal
• Costa Rica
• Eldorado
• Morro Vermelho
• Perolândia
• Rio Claro
• Santa Luzia

RAÍZEN
• Araraquara
• Benálcool
• Bom Retiro
• Bonfim
• Caarapó
• Centroeste
• Costa Pinto
• Destivale
• Diamante
• Dois Córregos
• Gasa
• Ibaté
• Ipaussu
• Junqueira
• Maracaí
• Matriz
• Mundial
• Paraguaçu
• Rafard
• Santa Helena
• São Francisco
• Tamoio
• Tarumã
• Univalem

SÃO MARTINHO
• Boa Vista
• Iracema
• Santa Cruz
• São Martinho

USJ – SÃO JOÃO ARARAS

USINA GRANELLI

USINA RIO PARDO

DIRETORIA

Elizabeth Farina
Diretora Presidente 

Antonio de Padua Rodrigues
Diretor Técnico

Eduardo Leão de Sousa
Diretor Executivo

CONSULTORES
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Consultor de Emissões e Tecnologia 

André Elia Neto
Consultor Ambiental e de  
Recursos Hídricos

Zilmar de Souza
Gerente em Bioeletricidade

Elimara Aparecida Assad Sallum
Assuntos Sindicais e Trabalhistas

INTERNACIONAL

Géraldine Kutas
Assessora Sênior da Presidência  
para Assuntos Internacionais 

Leticia Phillips
Representante para América  
do Norte
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