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500 ANOS DE EVOLUÇÃO. AGORA, INOVAÇÃO
Navegadores portugueses descobriram o Brasil em 1500, e uma de suas
primeiras iniciativas foi plantar cana-de-açúcar. Desde então, o açúcar
é parte integrante da história social, política e econômica do Brasil.
Quase cinco séculos depois, a cana-de-açúcar está protagonizando
mais um importante salto, desta vez para deixar de ser cana-de-açúcar
e se transformar em cana energética, assumindo todo o seu potencial
de energia primária para oferecer ao mundo uma fonte dupla de energia limpa e renovável, que produz biocombustível e bioeletricidade, em
um momento em que isso é urgentemente necessário.
Em março de 2008, o consumo de etanol produzido a partir da cana-deaçúcar ultrapassou o de gasolina e passou a representar mais de 50% do
combustível utilizado nos veículos leves no Brasil. Sua produção e utilização
ajudam a reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa em até
90% em comparação com a gasolina, e os motoristas podem comprá-lo em
praticamente qualquer posto de combustíveis do País. Nada disso é teórico.
Está acontecendo no Brasil enquanto escrevo este texto, sem desmatamento nem efeitos negativos sobre os preços ou a produção de alimentos.
A cana-de-açúcar é, de longe, a matéria-prima mais competitiva para a
produção de etanol com as tecnologias existentes. Apresenta vantagens
consideráveis sobre alternativas como o milho, o trigo e a beterraba,
em termos dos balanços energético e ambiental, produtividade e eficiência em termos de custos. Na qualidade de pioneiro global e líder na
produção e utilização bem-sucedidas de etanol e bioeletricidade em lar-

ga escala, o setor sucroenergético brasileiro está trabalhando
para disseminar mundialmente a produção, o consumo e a
comercialização de etanol.
Amplamente cultivada em regiões tropicais e subtropicais,
a cana-de-açúcar pode contribuir significativamente para o
desenvolvimento, transformando muitas economias emergentes em produtoras e exportadoras de etanol para o mundo. Biocombustíveis produzidos de modo sustentável podem
e devem fazer parte de um leque de soluções para desafios
como a segurança energética e o aquecimento global. O etanol de cana-de-açúcar, produzido com todos os devidos cuidados ambientais e sociais, tem todos os pré-requisitos para
tornar-se uma commodity energética mundial.
Estamos a um passo dessa revolução. Torna-se cada vez mais
evidente o enorme potencial da cana-de-açúcar e de seus
derivados: etanol, açúcar e eletricidade. Suas contribuições
significativas são cada vez mais visíveis, fazendo da cana-deaçúcar um vetor decisivo para garantir um futuro sustentável
para o nosso planeta.
Marcos Sawaya Jank
Presidente
UNICA

SOBRE A UNIC A
A União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, é a maior entidade representativa do setor
sucroenergético no País. Atua, no Brasil e no mundo, representando os principais produtores
de etanol, açúcar e bioeletricidade, estabelecidos na região Centro-Sul. As mais de 110 usinas
associadas à UNICA respondem por cerca de 60% do etanol e do açúcar produzidos no Brasil.
A UNICA é administrada por um Conselho Deliberativo formado por representantes de suas
empresas associadas e por uma diretoria executiva. A equipe é composta por profissionais,
técnicos e consultores especializados em áreas fundamentais para a indústria da cana, entre
elas meio ambiente, energia, tecnologia, comércio internacional, responsabilidade corporativa e
sustentabilidade socioambiental, legislação, economia, estatística e comunicação.
Para disseminar informações objetivas, detalhadas e atualizadas sobre as importantes
contribuições socioeconômicas e ambientais do etanol, do açúcar e da bioeletricidade junto
a consumidores, órgãos públicos, ONGs, indústria e mídia internacionais, a UNICA decidiu
estabelecer escritórios de representação no exterior. Em dezembro de 2007, foi inaugurado
o escritório de Washington D.C., nos Estados Unidos, seguido do escritório da Europa, que
iniciou operações em Bruxelas em abril de 2008. O escritório da Ásia está programado para o
início de 2009. A UNICA possui ainda escritórios em Brasília (DF) e Ribeirão Preto (SP).

MISSÃO
A missão da UNICA é liderar a transição do setor sucroalcooleiro tradicional para uma das maiores
frentes do agronegócio: o setor sucroenergético, capaz de concorrer de maneira sustentável, no
Brasil e no mundo, nas áreas de produção e mercados de etanol, açúcar e bioeletricidade.

PRIORIDA DES
. Consolidar o etanol como commodity energética global no setor de combustíveis.
. Estimular a demanda por etanol como combustível limpo para veículos automotores e ampliar sua utilização
em outros setores.

. Promover a produção em larga escala de bioeletricidade para o mercado brasileiro.
. Posicionar a UNICA e suas associadas como referências em sustentabilidade socioambiental.
. Disseminar dados científicos referentes às vantagens competitivas do etanol de cana-de-açúcar.
E S T R AT É G I A S
. Apoiar a gestão da agroindústria da cana-de-açúcar em uma economia competitiva e de livre mercado.
. Promover a expansão mundial da produção, do consumo e do livre comércio do etanol combustível.
. Aperfeiçoar continuamente a sustentabilidade socioambiental da cadeia produtiva do setor sucroenergético.
. Liderar negociações para reduzir e eliminar barreiras que distorcem o comércio de açúcar e etanol.
. Promover a geração de bioeletricidade como alternativa confiável à oferta de energia elétrica.
. Incentivar a pesquisa de novas tecnologias para o etanol, incluindo biorrefinarias.
. Tornar-se referência mundial como fonte de informações e análises sobre o setor sucroenergético.
A P E X- B R A SI L
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) executa projetos com mais
de 60 entidades de classe, representativas de setores da indústria e serviços. Com o objetivo de promover
as exportações, tem contribuído para os excelentes resultados da balança comercial brasileira por meio da
diversificação da pauta exportadora, abertura de novos mercados e consolidação e ampliação dos mercados.
Em dezembro de 2007, a Apex-Brasil e a UNICA firmaram convênio para a promoção da imagem do etanol
brasileiro no exterior, cujo escopo baseia-se na promoção deste produto como energia limpa e renovável.
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Sede
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 . 9º andar
CEP 01452-000 . São Paulo . SP . Brasil
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Fone: +55 (16) 3913 4715 . Fax: +55 (16) 3913 4730
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Panorama do setor no Brasil

Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol - safra 2007/2008

REGIÃO/ESTADO
Sudeste
São Paulo
Minas Gerais
Centro-Oeste
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Nordeste
Alagoas
Pernambuco
Sul
Paraná
Norte
TOTAL

PRODUÇÃO		
DE CANA
% DO TOTAL
(milhões de		
toneladas)		

PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR

PRODUÇÃO
DE ETANOL

(milhões de
toneladas)

(bilhões de
litros)

339,8
296,3
35,7
50,9
21,1
14,9
14,9
63,7
29,4
19,8
40,5
40,4
0,9

68,54%
59,76%
7,20%
10,27%
4,26%
3,01%
3,01%
12,85%
5,93%
3,99%
8,17%
8,15%
0,18%

21,56
19,11
2,12
2,10
0,95
0,54
0,62
4,79
2,52
1,68
2,51
2,51
0,04

15,49
13,35
1,78
2,98
1,21
0,89
0,88
2,15
0,85
0,51
1,87
1,86
0,04

495,8

100%

31,00

22,53

Desde a década de 1970, o setor sucroenergetico brasileiro vive em contínua evolução
tecnológica. Hoje, a cana-de-açúcar é o
insumo básico de uma ampla variedade de
produtos de valor agregado, que inclui alimentos, rações animais, biocombustíveis e
eletricidade, provenientes de biorrefinarias
modernas e integradas, que produzem açúcar, etanol e bioeletricidade. No futuro próximo, os bioplásticos entrarão nessa lista.
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A produção do ano-safra de
2007/08 atingiu um volume recorde de cerca de 496 milhões de toneladas de cana-deaçúcar, processados em cerca de 350 usinas
sediadas em todo o País. Destas, cerca de
230 são usinas e destilarias que produzem
tanto açúcar quanto etanol, enquanto por
volta de 100 produzem apenas etanol. Todas as usinas são auto-suficientes na produção de energia térmica e de eletricidade.
Ao final da safra 2007/08, a cana-de-açúcar
ocupava 7,8 milhões de hectares, ou 2,2%
do total de terras cultiváveis do Brasil. É cultivada principalmente no Sudeste e Nordeste brasileiros, com dois períodos diferentes
de colheita: de abril a dezembro, na região
Centro-Sul, e de setembro a março, na região Nordeste. O Centro-Sul responde por
mais de 85% da produção total. O Estado
de São Paulo produz mais de 60% da canade-açúcar brasileira.
A receita bruta anual dos setores de açúcar e
etanol gira em torno de US$ 20 bilhões. Em
2007/08, cerca de 54% deste valor foi gerado
pelas vendas de etanol, 44% pela venda de
açúcar, e os 2% restantes pela bioeletricidade vendida no mercado interno. Das vendas
de açúcar, 35% foram dirigidas ao mercado
interno e 65% à exportação, enquanto nas
vendas de etanol predominou fortemente o
mercado interno, que gerou 85% das receitas contra 15% para as exportações.

Fonte: UNICA e MAPA.
Elaboração: UNICA			
Nota: produção da Região Norte/Nordeste
definida a partir dos dados obtidos
até 16/ago/2008
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Fonte: UNICA.

Fontes: Copersucar e UNICA.
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Mercado automotivo brasileiro
Vendas de automóveis e veículos leves – Ciclo Otto
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Nota: Ciclo Otto refere-se aos veículos movidos a gasolina, álcool e Flex.
Fonte: Anfavea (2008) Elaboração: UNICA.
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A produção de etanol no Brasil superou 22,5
bilhões de litros na safra de cana-de-açúcar
de 2007/08, um aumento de 27% em relação à safra 2006/07. A exemplo dos anos
anteriores, o mercado interno absorveu a
maior parte dessa produção – cerca de 84%
– sendo os 3,6 bilhões de litros restantes dirigidos à exportação. Na região Centro-Sul,
29 novas usinas começaram a produzir ao

mai/07

O Brasil é pioneiro no uso do etanol como
combustível veicular. O País utilizou etanol
em automóveis pela primeira vez na década
de 1920, mas a indústria ganhou um grande impulso nos anos 70, com a introdução
do ProÁlcool (1975), programa federal de
estímulo à produção e uso de etanol, criado
como resposta à crise mundial do petróleo.
O ProÁlcool fez do etanol parte integrante
da matriz energética brasileira. O programa
enfrentou inúmeros desafios ao longo dos
anos, especialmente no fim da década de
80, quando caíram os preços do petróleo e
os do açúcar estavam em alta. O uso do etanol como combustível floresceu novamente
devido aos altíssimos preços da gasolina, às
crescentes preocupações ambientais e à introdução dos veículos flex fuel, em 2003,
movidos a etanol, gasolina ou qualquer mistura entre os dois.

07/08

jan/07

O Brasil produz dois tipos de etanol: o hidratado, que tem um teor de água de aproximadamente 5,6% em volume; e o anidro,
virtualmente livre de água. O etanol hidratado é utilizado em veículos equipados com
motores movidos exclusivamente a etanol
ou flex-fuel, enquanto o etanol anidro é
misturado à gasolina antes da venda. Vários
países estão passando a misturar etanol
anidro à gasolina para reduzir o consumo
de petróleo, aumentar a octanagem e fornecer aos motoristas um combustível menos poluente e renovável.

Etanol

mar/07

O etanol, também chamado de álcool etílico, é produzido no Brasil quase que exclusivamente pela fermentação e destilação do
caldo de cana e do melaço, resíduo da produção de açúcar. Usado de diversas formas
há milhares de anos, emergiu no Brasil a partir de 1975 como combustível para motores
de combustão interna. Em 2008, o etanol
ultrapassou a gasolina e já representa mais
de 50% do total de combustível consumido
pelos veículos leves que circulam no País.
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O sucesso do programa de etanol do Brasil
é hoje impulsionado por dois grandes fatores: a mistura obrigatória à gasolina e a
expansão do mercado de carros flex fuel.
A especificação da mistura no Brasil autoriza um teor de 20 a 25% de etanol anidro
na gasolina, que é definido pela relação de
oferta e demanda do mercado. Aproximadamente nove em cada dez carros novos
vendidos no mercado brasileiro possuem
tecnologia flex-fuel. Até o fim de 2008, sete
milhões de veículos, ou aproximadamente
25% de automóveis e veículos comerciais
leves, serão flex, percentual que deve subir
para 50% em 2012 e 65% em 2015. A indústria automobilística fez pesados investimentos na tecnologia flex-fuel e, hoje, dez
montadoras oferecem mais de 60 modelos
de carros flex pelo mesmo preço que as versões movidas à gasolina.

Evolução da produtividade
agrícola e industrial na produção de etanol
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Produção de cana-de-açúcar (toneladas/hectare)
Produção de etanol (litros/hectare)
Fonte: UNICA.
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longo de 2008 e os investimentos no setor devem totalizar US$ 33 bilhões até
2012. Investidores estrangeiros atualmente
possuem 22 usinas, número que deve subir
para 31 até 2012/13, quando o percentual
do setor controlado por capital externo deve passar de 7% em 2007/08 para 12%.

A utilização de etanol não
se limita aos veículos leves.
Estuda-se a possibilidade
de sua utilização no transporte público em ônibus
movidos por uma mistura
de 95% de etanol e 5% de
um aditivo que promove
a ignição (E-95). O estudo
está baseado em um projeto piloto, coordenado pelo
Centro Nacional de Referência em Biomassa, Cenbio, e
co-patrocinado pela UNICA.
A principal atratividade da
substituição do óleo diesel pelo etanol é o grande benefício para o
meio ambiente. Estima-se que a troca de mil ônibus movidos a diesel por modelos movidos a etanol reduziria as emissões de CO2 em
cerca de 96 mil toneladas por ano, equivalentes às emissões de 18
mil automóveis movidos à gasolina. Outro importante benefício
é a eliminação da emissão das partículas tóxicas que compõe a
fumaça emitida por motores diesel.

100% de etanol. Os benefícios são evidentes: redução no custo
operacional, melhor desempenho e menor emissão de poluentes,
especialmente dos aditivos à base de chumbo, banidos há anos da
gasolina automotiva, mas ainda presentes na gasolina utilizada na
aviação. Entre as futuras utilizações do etanol está o desenvolvimento de plásticos como o polietileno, o polipropileno e o PVC.
O êxito do programa brasileiro está enraizado nas comprovadas
vantagens econômicas e ambientais do etanol de cana-de-açúcar,
que oferece um balanço de energia fóssil inigualável. Novos estudos demonstram que o produto gera 9,3 unidades de energia
renovável para cada unidade de combustível fóssil utilizada em
seu ciclo de produção. Essa relação pode melhorar ainda mais nos
próximos anos. O balanço energético de outras matérias-primas,
como milho, grãos e beterraba, raramente passa de duas unidades
de energia renovável para cada unidade de energia fóssil utilizada
na produção.

Quando se trata de mitigar as mudanças climáticas, o desempenho
do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é ainda mais impressionante. Com base em uma análise do ciclo de vida completo, é
possível evitar até 90% das emissões de gases causadores do efeito
estufa (GEEs), equivalentes em CO2, quando se usa etanol de cana
O etanol vem sendo considerado para uso em motocicletas flex- em substituição à gasolina. Em 2007, a produção e uso de etanol no
fuel, que deverão ser lançadas até meados de 2009. O mercado Brasil reduziram as emissões de GEEs em cerca de 25,8 milhões de
de aviação também vem se beneficiando do uso do etanol. O Ipa- toneladas equivalentes em CO2. Este volume de emissões evitadas
nema, pequeno avião fabricado no Brasil pela Embraer, opera com equivaleria à massa de CO2 emitida por aproximadamente 360.000
ônibus a diesel em um ano. Ironicamente,
nos termos do Protocolo de Kyoto, o uso
do etanol de cana-de-açúcar não é elegível
para a geração de créditos de carbono por
redução das emissões de GEEs.
Curva de aprendizado – etanol hidratado
Infelizmente, a expansão do etanol brasileiro em nível internacional ainda sofre restrições, pois muitos países desenvolvidos,
como os EUA, protegem suas indústrias do
etanol com altas tarifas de importação que
distorcem o comércio, além de barreiras
não-tarifárias. De forma contraditória, esses mesmos países praticam o livre comércio de combustíveis fósseis, agressivos ao
meio ambiente.

Fonte: Nastari, P. “Competitividade da produção de etanol de cana-de-açúcar:
as 3 ondas de desenvolvimento”, V Conferência da Datagro, São Paulo, 20 de setembro de 2005.
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Açúcar
O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, sendo responsável, em termos mundiais, por aproximadamente 20% da
produção e 40% das exportações. A produção nacional em 2007/08 foi de aproximadamente 31 milhões de toneladas. Cerca de dois terços
do açúcar produzido no Brasil (18,6 milhões de t) destinaram-se à exportação, sendo que o açúcar bruto respondeu por mais de 65% das
vendas no mercado internacional. Mais de 100 países importam açúcar do Brasil. É importante destacar que praticamente todas as exportações brasileiras são negociadas no mercado livre. As cotas de importação preferenciais dedicadas ao Brasil pelos países desenvolvidos são
ínfimas em comparação com o volume total das vendas brasileiras de açúcar. Os Estados Unidos e a União Européia importam menos de
210 mil toneladas de açúcar brasileiro em condições preferenciais, o que representa apenas 1% das vendas internacionais do País.
O Brasil é membro da Aliança Global pela Reforma e Liberalização do Comércio de Açúcar, organização que defende o comércio livre e
justo de açúcar. Em 2003, depois de anos de longas negociações, Brasil, Austrália e Tailândia moveram ação junto à Organização Mundial
do Comércio, OMC contra os subsídios da União Européia ao açúcar, alegando violação de acordos comerciais internacionais. Em 2005, a
OMC tomou decisão favorável ao Brasil. Em conseqüência, a UE teve que restringir suas exportações subsidiadas de açúcar, de acordo com
seu programa de compromissos com a OMC (1,27 milhão de toneladas), e não pode conceder subsídios cruzados a exportações de açúcar
da chamada “quota C”. Para cumprir com a decisão da OMC, a UE foi obrigada a reformar seu programa para o açúcar, reduzindo quotas
de produção e preços de referência.

Evolução mercado brasileiro de açúcar

exportação de açúcar

milhões de toneladas

mercado interno e estoque

produção de açúcar

Fonte: UNICA.

Perspectivas de expansão da produção
2007/08e

2015/16

2020/21

Produção de cana-de-açúcar (milhões de t)
Área cultivada (milhões ha)

496
7,8

829
11,4

1.038
13,9

Açúcar (milhões t)
Consumo interno e estoque
Excedente para exportação

31,0
12,4
18,6

41,3
11,4
29,9

45,0
12,1
32,9

Álcool (bilhões de litros)
Consumo interno
Excedente para exportação

22,5
18,9
3,6

46,9
34,6
12,3

65,3
49,6
15,7

1.800
3%

11.500
15%

14.400
15%

Potencial Bioeletricidade (MWmédio)
Participação na matriz elétrica brasileira (%)

Nota: e = produção do nordeste para a safra 2007/08 foi estimada a partir dos dados disponíveis até ago/08; potencial
bioeletricidade: considerou-se a utilização de 75% do bagaço + 50% da palha disponíveis.
Elaboração: UNICA, Copersucar e Cogen.

Bioeletricidade
A bioeletricidade é o mais importante novo
produto do setor sucroenergético, capaz de
impulsionar uma nova revolução de desenvolvimento tecnológico, agregando renda,
melhorando a competitividade do açúcar e
do etanol e, conseqüentemente, promovendo a expansão do mercado. É importante
frisar que todas as usinas e destilarias são
auto-suficientes na produção de energia
elétrica, por meio de co-geração ou bioeletricidade. A bioeletricidade é produzida através da queima do bagaço, resíduo seco e
fibroso do processamento da cana. Isso já
acontece nas usinas de açúcar e destilarias
de etanol, mas será possível produzir muito
mais energia se o bagaço e a palha da canade-açúcar – as pontas e folhas dos talos –
forem queimados em caldeiras de alta eficiência. Assim, aproximadamente dois terços
de todo o potencial energético teórico da
cana-de-açúcar, representados pelo bagaço
e a palha, começam a ser aproveitados na
sua totalidade.
A composição da energia primária presente
na cana-de-açúcar respeita, grosso modo, a
seguinte relação: um terço no caldo de cana,
um terço no bagaço e um terço na palha. Até
aqui, tem-se utilizado os açúcares do caldo
para produzir açúcar e etanol, enquanto a
maior parte do bagaço é queimada para gerar vapor e bioeletricidade em um processo
de baixa eficiência energética.
Há séculos, os canaviais são queimados mundo afora para facilitar a colheita manual, desperdiçando o potencial de energia primária
contida na palha. A expansão da colheita mecanizada, que vem crescendo rapidamente,
gera ganhos expressivos de eficiência e elimina a necessidade de se queimar o canavial, possibilitando o aproveitamento da palha para a geração de bioeletricidade.
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Bioeletricidade

Etanol

Açúcar

Bagaço

Cana-de-açúcar

Bioeletricidade
Em um esforço para reduzir gradativamente o corte manual até sua
eliminação, mais de 130 usinas do Estado de São Paulo e a UNICA firmaram um “Protocolo Verde” com o governo estadual. O documento
exige a erradicação da queima pré-colheita até 2014 em áreas que
permitem a mecanização, e até 2017 naquelas onde a mecanização
ainda não é viável, como superfícies muito íngremes. Com a colheita
totalmente mecanizada (o percentual de cana colhida sem uso de fogo
foi de quase 50% no Estado de São Paulo ao final da safra 2007/08),
não se desperdiçará mais a palha, que será coletada e queimada juntamente com o bagaço em caldeiras de alta eficiência (mais que 60 bar),
permitindo que mais usinas de açúcar e etanol possam comercializar
excedentes de bioeletricidade no mercado de energia elétrica.
No início de 2008, as usinas de açúcar e etanol brasileiras apresentavam um potencial médio de geração de excedentes de energia
equivalente a 1.800 Megawatts Médios (MWm), o que corresponde a apenas 3% das necessidades do Brasil. Com o aumento da
utilização de biomassa da cana-de-açúcar, e a implementação de
caldeiras de alta eficiência, estimativas sugerem que até 2015 essa
geração poderia aumentar para até 11.500 MW médios, ou 15%
da demanda de energia elétrica do País.

Gerar bioeletricidade traz muitos benefícios: o impacto ambiental
é baixo; os produtores podem obter créditos de carbono; os projetos são relativamente pequenos e, em geral, envolvem diversos
investidores. Isso significa menos risco, especialmente do tipo que
muitas vezes provoca atrasos na construção de usinas hidrelétricas de grande porte. A co-geração com bagaço e palha também
representa um impulso para a indústria brasileira de máquinas e
equipamentos, que amplia o know-how desenvolvido ao longo de
muitos anos de co-geração para consumo interno em usinas de
açúcar e etanol.
A bioeletricidade gerada a partir da cana-de-açúcar é uma opção
particularmente interessante para o Brasil porque a maior parte da
eletricidade do País vem de grandes usinas hidrelétricas. O período
de colheita da cana-de-açúcar, no qual a maior parte da biomassa
está disponível, coincide com a estação seca, quando as usinas
hidrelétricas diminuem sua produção devido à redução nos níveis
de seus reservatórios. Isso cria complementaridade entre as duas
fontes de eletricidade. Além disso, a maioria das usinas de açúcar e
etanol está razoavelmente próxima das regiões de maior demanda
de energia elétrica do Brasil.
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Responsabilidade socioambiental

A SUSTENTABILIDADE
DA CANA-DE-AÇÚCAR BRASILEIRA

Vantagens competitivas
A indústria de cana-de-açúcar brasileira oferece um excelente
exemplo de como as questões sociais, econômicas e ambientais podem
ser colocadas no contexto do Desenvolvimento Sustentado. Atualmente, o
etanol de cana representa a melhor opção para a produção
sustentável de biocombustíveis em larga escala.
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Amenizando o aquecimento global:
Maior redução de gases de efeito estufa (GEEs) Várias estimativas baseadas na análise de ciclo de vida, que considera a cadeia
de produção do plantio até o veículo abastecido, mostram que o etanol brasileiro, produzido a partir da cana-de-açúcar, reduz as emissões
de gases causadores do efeito estufa em até 90% quando comparado à gasolina.
Melhor balanço energético O balanço energético do etanol brasileiro é 4,5 vezes melhor que o do etanol produzido a partir da
beterraba ou do trigo e quase sete vezes melhor que o do etanol de milho.
100% de auto-suficiência energética As usinas de açúcar e etanol brasileiras geram sua própria energia elétrica através da
queima do bagaço da cana. Esse processo, chamado de co-geração, não somente atende às necessidades energéticas das unidades
industriais, como também gera excedentes de energia elétrica que podem ser vendidos no mercado de eletricidade.
Produtividade superior O etanol de cana brasileiro apresenta mais produtividade que as alternativas de outras matérias-primas em
termos de litros de biocombustível por hectare colhido. As novas variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas no Brasil, aliadas à futura
introdução da hidrólise do bagaço e palha da cana, têm potencial para impulsionar a produtividade para até 13 mil litros de etanol por
hectare contra os atuais 7,5 mil. Além das implicações diretas nos custos de produção, o aumento da produtividade é fundamental, pois
permitirá maiores rendimentos de produção sem a necessidade de expansão das áreas cultivadas.

Balanço de emissões de gases de
efeito estufa baseado no ciclo de vida do produto
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Nota: Emissões calculadas com base no ciclo de vida do produto (from well-to-wheel).
Fonte: IEA – International Energy Agency (2004) e Macedo, I. de C. et al. (2004).
Elaboração: Icone e UNICA.
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Boas práticas agrícolas e ambientais

O Protocolo Verde no Estado de São Paulo

Baixa utilização de agroquímicos O uso de pesticidas nos
canaviais brasileiros é baixo. Uma parte significativa das pragas e
doenças que ameaçam a cana-de-açúcar é combatida por meio do
controle biológico e de programas avançados de melhoria genética que ajudam a identificar as variedades resistentes às doenças.
Como a cana é colhida anualmente durante cinco anos (ou mais)
antes de precisar ser replantada, a utilização de adubos minerais
é reduzida, graças ao uso inovador de fertilizantes orgânicos, produzidos a partir de resíduos do processo de produção de etanol
e açúcar, tais como a vinhaça e a torta de filtro. O baixo uso de
fertilizantes industrializados nos canaviais brasileiros contribui para
a redução dos gases de efeito estufa, uma vez que na fabricação
de adubos minerais são utilizados combustíveis fósseis.

Uma das iniciativas mais importantes lançadas pelo setor sucroenergético é o “Protocolo Verde”, também conhecido como “Protocolo Agroambiental”, firmado com o Governo de São Paulo em
2007. Nele, a indústria canavieira do Estado se compromete a
antecipar a eliminação da prática tradicional da queima da canade-açúcar prevista na legislação, que facilita a colheita manual da
cana. O “Protocolo Verde” antecipou de 2021 para 2014 a data de
erradicação nas áreas onde já é possível a colheita mecanizada,
e de 2031 para 2017 nas demais, como áreas de maior declividade, onde a mecanização da colheita é bastante difícil. O Protocolo
também estabeleceu que, a partir de novembro de 2007, novas
áreas de expansão só poderiam ser estabelecidas com colheita totalmente mecanizada.

Conservação do solo Os canaviais brasileiros apresentam niveis relativamente baixos de perdas de solo graças ao caráter semiperene da cana-de-a-çúcar. A tendência é de que a capacidade de
conservar e reter o solo nas
áreas canavieiras aumente
expressivamente nos próximos anos, em conseqüência da utilização da palha
da cana, uma vez que parte
dela será deixada nos campos como material orgânico
após a colheita mecânica.

Apenas dez meses após a assinatura do Protocolo, a indústria canavieira paulista celebrava grandes avanços. Em um ano, a área
colhida sem uso de fogo aumentou 60% para 657 mil hectares,
ou o equivalente a quase
um milhão de campos de
futebol. Mantido o ritmo
de mecanização de 2007,
quando 550 novas colheitadeiras entraram em operação, será possível completar a mecanização antes mesmo dos prazos previstos no Protocolo.

Baixa utilização de
água As plantações brasileiras de cana-de-açúcar
praticamente não necessitam de irrigação, pois a
chuva é abundante e confiável, especialmente no
Centro-Sul do País, principal região produtora, onde ocorrem chuvas anuais de 1.500 mm.
A água residual do processamento industrial pode fornecer uma
lâmina de água de cerca de 80 a 120 mm, que normalmente é
reutilizada para “irrigação de salvamento” da cultura da cana, uma
vez que o corte é efetuado no período da seca, com bons resultados agronômicos de produção, diminuindo a demanda por novas
fontes de água. Do total da água necessária para o processo industrial de açúcar e etanol, estimado em 21 m3/t de cana, o setor
capta dos recursos hídricos, em média, menos que 2 m3/t de cana.
No passado, a taxa de captação foi muito alta, tendo diminuído
gradativamente de 15 m3/t de cana na década de 70 para 5 m3/t na
década de 80, atingindo, em 2005, os atuais 1,8 m3/t. Com práticas
de racionalização do uso da água, e o desenvolvimento de novas
tecnologias, como a lavagem da cana a seco, o setor espera reduzir
ainda mais o uso desse recurso.

Com a adesão dos 13 mil
fornecedores de cana do
Estado, vinculados à Organização de Plantadores
de Cana da Região CentroSul do Brasil, Orplana, em
2008, toda a cadeia de
produção de açúcar e etanol de São Paulo passou a participar do
Protocolo. Em outubro de 2008, 154 das 178 usinas de açúcar e
etanol de São Paulo haviam adotado o Protocolo.
Os produtores de açúcar e etanol, juntamente com organizações
trabalhistas e diferentes esferas do governo, estão desenvolvendo cursos profissionalizantes e programas de requalificação para
atenuar os reflexos da mecanização entre os trabalhadores do
corte manual.

Aperfeiçoamento das condições de trabalho e programas de responsabilidade social
No Brasil, o setor sucroenergético gera 844.398 empregos diretos, segundo dados da PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios do IBGE. Os salários médios são duas vezes maiores que o salário mínimo nacional, o que coloca os trabalhadores do setor
sucroenergético entre os mais bem remunerados da agricultura brasileira. Somente no Estado de São Paulo, que responde por mais de
50% da produção de cana-de-açúcar, o número de trabalhadores rurais com carteira assinada era de 95% em 2006 (em 2008, a taxa
atingiu praticamente 100% dos trabalhadores nas empresas associadas à UNICA).
A UNICA e suas associadas desenvolvem iniciativas para melhorar continuamente as condições de trabalho, com o objetivo de tornaremse referência nacional e internacional nesta área. A indústria assume papel de liderança no desenvolvimento de programas inovadores
para melhorar as condições de trabalho e a responsabilidade social do setor.

. Em parceria com a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, Feraesp, a UNICA assinou um protocolo

.
.
.

de intenções em fevereiro de 2006, com o objetivo de aperfeiçoar as condições de trabalho rural no setor sucroenergético. Entre os
principais objetivos do protocolo trabalhista estão a avaliação e recomendação das melhores práticas relativas aos temas: análise das
condições e alternativas para eliminação da terceirização de trabalhadores do corte manual, padrões de transporte dos trabalhadores
rurais, transparência dos sistemas de aferição e pagamento do trabalho por produção no corte de cana e o trabalhador migrante;
Com apoio do Instituto do Banco Mundial, a UNICA estabeleceu o Núcleo de Responsabilidade Socioambiental para implementar
diversos programas no setor e desenvolver melhores práticas voltadas à responsabilidade empresarial e social e à competitividade
sustentável entre os atuais e futuros empregados da indústria. O núcleo também atua junto aos fornecedores do setor, à imprensa,
ONGs e executivos para estimular práticas sustentáveis;.
Em parceria com o Instituto Ethos, a UNICA desenvolveu um conjunto de indicadores de Responsabilidade Socioambiental, que mede
o desempenho do setor na responsabilidade corporativa, com o objetivo de estimular boas práticas em relação ao meio ambiente e
à sustentabilidade;
Entre outros projetos estão o Programa Balanço Social, desenvolvido em conjunto com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Ibase, e a coleta de dados sobre sustentabilidade para a entidade Global Reporting Initiative, GRI.

A UNICA também trabalha com várias outras organizações não-governamentais e agências internacionais, incluindo o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, BID, e está aberta a novas iniciativas que visem a melhoria das condições de trabalho e do desempenho do setor.
O primeiro relatório socioambiental da UNICA, com informações de 2007/08, mostrou que as empresas associadas realizaram 618
projetos voltados para as áreas social, ambiental, cultural, educativa, esportiva e de saúde, beneficiando 480 mil pessoas, com investimentos totalizados em mais de R$ 160 milhões.
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Perguntas mais freqüentes

PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES
SOBRE O SETOR
SUCROenergético

1 Qual é o volume produzido de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo?
O Brasil produziu cerca de 496 milhões de toneladas de cana-de-açúcar durante a safra de 2007/08. A produção mundial está próxima de 1,6 bilhão de toneladas e concentra-se principalmente em regiões tropicais,
especialmente nas nações em desenvolvimento da América Latina, África e Sul e Sudoeste Asiáticos. Aproximadamente 100 países são produtores de cana-de-açúcar.
Ao final da safra 2007/08, a cana ocupava 7,8 milhões de hectares no Brasil, ou 2,2% do total de terras cultiváveis do País. É cultivada principalmente nas regiões Centro-Sul e Nordeste, que têm diferentes períodos
de colheita: no Centro-Sul, a colheita vai de abril a dezembro, e, no Nordeste, de setembro a março. A região
Centro-Sul produz cerca de 90% da cana-de-açúcar brasileira. O Estado de São Paulo responde por 60% do
total de cana-de-açúcar produzido no País.
2 Qual é a participação da cana-de-açúcar na matriz energética brasileira?
Juntos, o etanol e o bagaço da cana-de-açúcar representam 16% da matriz energética brasileira, o que os
coloca no 2º lugar do ranking das principais fontes energétricas do País, abaixo do petróleo e derivados e
acima da hidroeletricidade. O uso do etanol no Brasil vem crescendo continuamente, principalmente desde a
introdução dos veículos flex-fuel, em 2003 (mais detalhes no item 3). Em maio de 2008, o consumo de etanol
já representava mais de 50% do consumo de combustíveis destinados a automóveis e veículos comerciais
leves movidos a etanol e/ou gasolina – ou seja, excluindo veículos movidos a diesel ou gás natural. Além das
vantagens econômicas e ambientais, a produção e utilização nacionais de etanol pouparam ao País gastos
estimados em bilhões de dólares na importação de petróleo e derivados nas últimas três décadas.
3 Quais são as perspectivas para o mercado de veículos flex-fuel no Brasil?
As bombas de etanol começaram a surgir em 1976, e hoje a quase totalidade dos 35 mil postos de combustíveis do País tem pelo menos uma bomba exclusiva de etanol hidratado (E100). No início, os motores dos automóveis eram projetados para funcionar exclusivamente com gasolina ou etanol, e não com ambos. O consumidor tinha que escolher o combustível no momento da compra do veículo. Com a introdução, em 2003, dos
veículos flex, que funcionam com etanol, gasolina, ou qualquer mistura de ambos, o consumidor conquistou a
liberdade de escolher o combustível na bomba e não na concessioParticipação da venda de carros flex
no mercado de automóveis e veículos leves novos
nária. Mas bem antes das bombas
% de vendas de veículos leves novos
de E100, a mistura de etanol anidro à gasolina vendida no Brasil
existia desde 1931. A mistura de
zero a 25% foi estabelecida em
legislação aprovada em 1966.
Em 2008, os carros flex representaram aproximadamente 90% do
total de veículos comerciais leves
vendidos no País, um salto notáNota: Dados referentes à venda de todos os veículos leves novos no mercado brasileiro, incluindo veículos movidos a diesel
vel em relação aos 4% das vendas
Fonte: Anfavea (2007).
em 2003. Projeções de mercado
sugerem que as vendas de carros
flex tendem a se estabilizar em torno de 90%, sendo o restante dos veículos representados pelos modelos
importados, movidos à gasolina, e comerciais leves, a diesel, que não oferecem a tecnologia flex-fuel (FFV).
Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea, até julho de 2008 havia
mais de seis milhões de FFVs nas ruas brasileiras, cerca de 23% do total de automóveis e veículos leves do
País. A previsão é de que o total atinja os dez milhões de carros flex até 2010. As empresas que oferecem
carros flex no Brasil são: Citroën, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Toyot e
Volkswagen. Hyundai e Nissan já anunciaram sua intenção de integrar-se a essa lista em 2009.
O constante progresso da tecnologia empregada nos motores movidos a etanol trouxe mais ganhos nos padrões de consumo de combustível e de emissões. Além disso, o sucesso da tecnologia Flex-Fuel resultou no
desenvolvimento de motocicletas flex-fuel, que devem chegar ao mercado no início de 2009. Ônibus movidos
a etanol (E-85) também poderão vir a ser utilizados nas cidades brasileiras.

4 Quais são as perspectivas para o setor sucroenergético brasileiro?
Estima-se que a produção brasileira de cana de açúcar para todas as finalidades – produção de açúcar, etanol e bioeletricidade – atingirá um bilhão de toneladas até 2020 (mais informações no Panorama do Setor
Sucroalcooleiro no Brasil). Trata-se de mais que o dobro da colheita de 2007/08, de cerca de 496 milhões
de toneladas. No mesmo período, a área plantada total deve crescer dos 7,8 milhões de hectares da safra
2007/08 para cerca de 14 milhões de hectares. A produção deve crescer mais que a área cultivada total
graças a melhorias contínuas na produtividade.
Os investimentos em novas usinas de etanol, açúcar e bioeletricidade prometem totalizar US$33 bilhões até
2012. A maioria dos novos projetos envolve investidores brasileiros, mas prevê-se um aumento da participação estrangeira no capital das empresas do setor, dos atuais 7%, para cerca de 12% até 2012.
5 O que é etanol de segunda geração e qual será seu impacto?
A tecnologia atual de produção de etanol a partir da biomassa utiliza processos de fermentação e destilação e
requer matérias-primas que contenham sacarose (cana, beterraba, etc.) ou amido (milho, trigo, mandioca, batata, etc.). A demanda mundial por fontes alternativas de combustíveis sustentáveis tem gerado a necessidade
de experimentar novas matérias-primas e desenvolver processos inovadores para produzir etanol. Biocombustíveis de segunda geração são geralmente os produzidos a partir de celulose e hemicelulose, encontradas em
resíduos agrícolas e florestais e em lixo orgânico. Há outros processos emergindo, como a gaseificação, que
seria capaz de produzir hidrocarbonetos a partir de biomassas como o bagaço da cana-de-açúcar.
Pesquisas sobre a tecnologia de hidrólise estão avançando rapidamente em muitos países, e a opinião que
prevalece nos círculos técnicos e acadêmicos é de que o etanol de segunda geração será comercialmente
viável em um período de cinco a dez anos. No Brasil, a palha e o bagaço da cana-de-açúcar são matériasprimas particularmente atrativas para a produção do etanol de segunda geração, pois permitiriam que a
produção do combustível crescesse sem expansão das áreas cultivadas.
Estimativas conservadoras indicam que a hidrólise tem o potencial de aumentar a produção de etanol no
Brasil de 7.500 litros por hectare para aproximadamente 13.000 litros por hectare de cana-de-açúcar.
6 O que é bioeletricidade e qual é seu potencial no Brasil e nos países em desenvolvimento?
Bioeletricidade é a energia elétrica gerada a partir de biomassa vegetal. No setor sucroenergético, isso normalmente significa co-geração —há geração de dois tipos de energia, a térmica e a mecânica — usando
biomassa (bagaço e/ou palha de cana-de-açúcar) como fonte de energia principal. Com a tecnologia atual,
o setor sucroenergético brasileiro tem capacidade instalada para gerar, em média, 1.800 Megawatts Médios
(MWm), em valores da safra 2007/08. As estimativas para 2020/21 apontam para uma safra de cana-deaçúcar de um bilhão de toneladas, o que eleva o potencial de geração de energia para 14.400 Megawatts
Médios, equivalentes a uma vez e meia a energia gerada em Itaipu.
A bioeletricidade representa uma solução ambiental e economicamente saudável para países produtores de
cana-de-açúcar, principalmente os que importam muito petróleo.
7 O etanol se tornará uma commodity mundial?
O etanol só se consolidará como commodity energética mundial quando for produzido, utilizado e comercializado em um número maior de países. Entre outros passos essenciais estão o desenvolvimento e a
implementação de padrões universais para o produto e de mecanismos de mistura obrigatória de gasolina
e etanol. Um importante avanço no sentido da padronização foi dado com a assinatura de um Protocolo de
Intenções (em 2007) entre o Brasil e os Estados Unidos, os dois maiores produtores mundiais de etanol, que
juntos respondem por mais de 70% da produção do planeta. O Protocolo inclui o desenvolvimento de um
trabalho conjunto para harmonização das especificações internacionais do etanol combustível.
Biocombustíveis produzidos de forma sustentável são um elemento fundamental em qualquer solução global para os crescentes desafios da segurança energética, da degradação do meio ambiente e do aquecimento global. Contudo, embora o etanol possua todas as qualidades necessárias para consolidar-se como
commodity energética mundial, isso só será possível com a redução das barreiras comerciais impostas pelos
países desenvolvidos. Até lá, persistirá uma das grandes contradições mundiais da atualidade: os combustíveis fósseis são comercializados livremente, mas os renováveis, que representam progresso no sentido da segurança energética e de um futuro mais seguro, enfrentam mercados altamente protegidos. No mundo dos
combustíveis fósseis, cerca de 20 países, a maioria em regiões conturbadas, abastecem aproximadamente
200 países. No mundo dos combustíveis renováveis, mais de 100 países serão potenciais fornecedores.
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8 Por que o mundo está tão interessado nos biocombustíveis?
Muitos países têm demonstrado firme interesse nos biocombustíveis.
Alguns, como os Estados Unidos, China, Índia, Tailândia, União Européia e diversos países das Américas, têm adotado políticas destinadas a
promover sua produção e utilização, a exemplo
do que já ocorre no Brasil – pioneiro mundial
Produção de etanol
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10
O etanol é o combustível renovável mais pro0
duzido e consumido do mundo. Entre 2000 e
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007, a produção mundial mais que dobrou,
outros
União Européia
Brasil
EUA
devendo alcançar 115 bilhões de litros por ano
Nota: Projeções para 2008/2012 baseadas nas capacidades de produção e metas divulgadas
até 2012, sendo os EUA e o Brasil os maiores
nos principais países produtores. Elaboração: UNICA.
produtores. Apesar do interesse crescente nos
combustíveis renováveis, o comércio internacional de etanol continua pequeno, com pouco mais de seis bilhões de litros, devido às elevadas barreiras
tarifárias e não-tarifárias impostas por muitos países desenvolvidos.

9 Por que o Brasil e os Estados Unidos assinaram um Protocolo de Intenções sobre biocombustíveis e o que
ele contempla?
Maiores produtores de etanol do mundo, Brasil e Estados Unidos assinaram um Protocolo de Intenções em
2007 a fim de trabalharem juntos para fomentar mais a produção e os mercados mundiais. O Protocolo de
Intenções prevê um esforço conjunto com três objetivos principais:
• Trabalhar bilateral e multilateralmente para estabelecer padrões e códigos mundiais para os biocombustíveis, através de parceria entre o Instituto Nacional de Normas e Tecnologia (NIST, em inglês), dos Estados
Unidos, e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, do Brasil. O
trabalho inclui o Fórum Internacional de Biocombustíveis, projeto conjunto do qual participam a União
Européia, China, Índia, África do Sul e outros países;
• Promover a cooperação técnica e científica entre os dois países para desenvolver a próxima geração de
biocombustíveis, principalmente através de pesquisas sobre o etanol celulósico;
• Levar às nações menos desenvolvidas os benefícios dos biocombustíveis, começando pela América Central
e Caribe – República Dominicana, El Salvador, Haiti e St. Kitts & Nevis. Futuramente, o escopo do programa
deve ser estendido a outras regiões.
10 Quais as vantagens entre o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar e os de milho, beterraba, trigo
e outras matérias-primas?
O etanol da cana-de-açúcar oferece vantagens significativas e quantificáveis, de ordem econômica e ambiental,
sobre os demais combustíveis alternativos. Nas condições atuais do Brasil, a produção de uma dada quantidade
de etanol de cana-de-açúcar rende nove vezes mais energia do que consome. Isso, por sua vez, contribui para
uma grande redução nas emissões de gases causadores do efeito estufa. Para cada unidade de energia fóssil utilizada para produzir etanol no Brasil são geradas 9,3 unidades de energia renovável, balanço energético mais de
quatro vezes melhor que o do etanol de beterraba e trigo e quase sete vezes melhor que o do etanol de milho.
Segundo o Departamento de Energia dos EUA, além de não produzir energia renovável, a produção de gasolina
e diesel resulta em uma eficiência energética negativa. Para cada unidade de energia fóssil consumida durante o
processo de produção, gera-se apenas 0,8 unidade de energia fóssil. O etanol de cana-de-açúcar brasileiro também
apresenta o maior nível de produtividade em litros de combustível por hectare (ha) necessário. Enquanto no Brasil são
produzidos cerca de 7.500 litros de etanol por hectare, na Europa, a produção atinge média de 5.500 litros de etanol
de beterraba por hectare e, nos Estados Unidos, 3.800 litros de etanol de milho por hectare. Além disso, o processo
produtivo do etanol de cana-de-açúcar utiliza quantidades relativamente pequenas de água e agroquímicos.

11 Como o etanol de cana-de-açúcar ajuda a desacelerar o aquecimento global?
Segundo a Agência Internacional de Energia, a produção e uso de etanol no Brasil em substituição à gasolina
reduz as emissões de gases de efeito-estufa em até 90%, com base em análise realizada em todo o ciclo de
vida do produto, desde o plantio até o veículo abastecido. A cana-de-açúcar é uma matéria-prima renovável,
que cresce rapidamente, com safras anuais e alta capacidade de absorção de CO2 da atmosfera. O CO2 é o GEE
que mais contribui para o aquecimento global. Como a cana-de-açúcar pode ser colhida anualmente durante
pelo menos cinco anos antes de precisar ser replantada, necessita menos fertilizantes e agrotóxicos, produtos
cuja própria fabricação utiliza combustíveis fósseis e pode lançar mais GEEs na atmosfera.
12 A expansão da cana-de-açúcar é uma ameaça à Floresta Amazônica?
Não. Em primeiro lugar, nos últimos 25 anos, a expansão da cana ocorreu principalmente na região Centro-Sul
do Brasil, em áreas muito distantes da Floresta e de outras áreas ecologicamente importantes, como o Pantanal. A maior parte desta expansão ocorreu no Estado de São Paulo, responsável por cerca de 60% da produção
nacional de cana, em áreas tradicionais próximas a usinas já existentes. Isso está diretamente relacionado com o
caráter perecível da própria cana-de-açúcar. Ao contrário dos grãos e outras culturas, a cana, uma vez colhida,
deve ser processada dentro de poucas horas para não perder seu valor (níveis de açúcares) através da fermentação natural. Conseqüentemente, todo canavial precisa estar relativamente perto de uma usina.
Em segundo lugar, a Floresta Amazônica não oferece condições econômicas, logísticas ou agronômicas favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, tais como a alternância de estações secas e úmidas para que a planta
cresça e aumente seu teor de sacarose. A ausência de infra-estrutura de transporte confiável para escoar o
produto final (açúcar ou etanol, pois a cana não pode ser transportada a longas distâncias) das áreas de industrialização é outro importante fator que dificulta sobremaneira a produção de cana-de-açúcar na região.

2.000 Km

Em terceiro, prevê-se que a futura expansão dos canaviais continuará no Centro-Sul brasileiro, especialmente em áreas de
pastagens degradadas. As áreas mais promissoras para expansão são o oeste dos estados de São Paulo e de Minas Gerais e a
região Sul de Mato Grosso do Sul e Goiás.
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Por fim, é importante destacar que a área da Floresta Amazônica
brasileira é de 420 milhões de hectares (cerca de metade do território nacional, com 851 milhões de ha), enquanto a área ocupada
pela cana-de-açúcar no final da safra 2007/08 era de 7,8 milhões
de ha, concentrados nas regiões Centro-Sul e Nordeste, ambas
a mais de 2.000 quilômetros da Floresta. Deste total, só cerca
de metade da área de cana-de-açúcar é dedicada à produção
de etanol. O restante é usado na produção de açúcar. Ou seja:
usando apenas 1% de sua área total arável de aproximadamente
355 milhões de ha, já excluídos a Amazônia e outras áreas sensíveis, o País substituiu mais de 50% de seu consumo de gasolina.
Portanto, não há fundamento na idéia de que a cana possa de
algum modo ameaçar a Floresta Amazônica, patrimônio importante para os brasileiros e para toda a humanidade.

Produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol
safra
2007/08
REGIÃO/ESTADO

Fonte: UNICA e MAPA
Elaboração: UNICA
Nota: produção da
Região Norte/Nordeste
definida a partir dos
dados obtidos até
16/ago/2008

Sudeste
São Paulo
Minas Gerais
Centro-Oeste
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Nordeste
Alagoas
Pernambuco
Sul
Paraná
Norte
TOTAL

PRODUÇÃO		
DE CANA
% DO TOTAL
(milhões de		
toneladas)		

PRODUÇÃO
DE AÇÚCAR

PRODUÇÃO
DE ETANOL

(milhões de
toneladas)

(bilhões de
litros)

339,8
296,3
35,7
50,9
21,1
14,9
14,9
63,7
29,4
19,8
40,5
40,4
0,9

68,54%
59,76%
7,20%
10,27%
4,26%
3,01%
3,01%
12,85%
5,93%
3,99%
8,17%
8,15%
0,18%

21,56
19,11
2,12
2,10
0,95
0,54
0,62
4,79
2,52
1,68
2,51
2,51
0,04

15,49
13,35
1,78
2,98
1,21
0,89
0,88
2,15
0,85
0,51
1,87
1,86
0,04

495,8

100%

31,00

22,53

Perguntas mais freqüentes

13 A expansão do setor sucroaenergético empurra outras atividades agrícolas para a Floresta Amazônica?
Não. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, cerca de 65% da expansão da canade-açúcar, durante a safra 2007/08, ocorreu em áreas de pastagens degradadas na região Centro-Sul do
Brasil. Por esta razão, a expansão da cana não aumenta a competição por terras ou desloca outras culturas.
O desmatamento da Amazônia decorre da conjunção de fatores sociais, econômicos e políticos, peculiares à
região e que não estão relacionados à dinâmica da indústria da cana-de-açúcar. Um dos principais fatores é
a ausência de uma definição clara
da posse das terras, o que gera es- Disponibilidade de terra arável no Brasil
peculação. Hoje, 43% da Floresta
Milhões de hectares (2007e)
são áreas oficialmente protegidas
e 21% são terras públicas. Os 36%
Total de Terras Aráveis
354,8
% do total % das terras aráveis
restantes são áreas “supostamen1
Área
cultivada
–
total
76,7
9,0%
21,6%
te” privadas, das quais apenas
Soja
20,6
2,4%
5,8%
4% possuem títulos sólidos, que
Milho
14,0
1,6%
3,9%
atestam a posse da terra. Como
Cana-de-açúcar
7,8
0,9%
2,2%
conseqüência da falta de clareza
quanto aos direitos de proprieCana-de-açúcar para etanol
3,4
0,4%
1,0%
dade e o cumprimento da lei, os
Laranja
0,9
0,1%
0,3%
madeireiros ilegais devastam a
2 Pastagem
172,3
20,2%
48,6%
Floresta. Finalmente, mais de 20
3 Área disponível
105,8
12,4%
29,8%
(total arável – área cultivada– pastagem)
milhões de pessoas atualmente
vivem na região amazônica. Tra- Nota: 1) Área cultivada total: refere-se a lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura,
gicamente, para muitas delas, a viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação; 2) Áreas de soja, milho, cana-de-açúcar e laranja obtidas na PAM-IBGE
(Produção Agrícola Municipal); 3) O total de terras aráveis, área cultivada e área de pastagens foi obtido a partir dos resultados prelifloresta em pé não tem valor para minares do Censo Agropecuário 2006; 4) 2007e – estimativa; 5) A área de cana destinada à produção de etanol foi estimada a partir
o seu bem estar imediato ou so- de dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Balanço Nacional da cana-de-açúcar e agroenergia. 2007.
Fonte: IBGE. Elaboração: UNICA.
brevivência econômica.
14 A expansão da cana-de-açúcar afetará a produção de alimentos no Brasil?
Não. Embora tenha aumentado significativamente sua produção de cana-de-açúcar nas últimas décadas,
passando de 100 milhões de toneladas em 1976 para mais de 500 milhões de toneladas projetados para
2008, o Brasil não reduziu seu ritmo de produção de alimentos. Ao contrário, a safra de grãos de 2007/08
bateu recorde histórico ao atingir 144 milhões de toneladas. Entre 1997 e 2007, a produção praticamente
dobrou. Além disso, o País tem hoje as melhores condições para promover o aumento da produção de cana,
sem prejuízo de outras culturas ou da biodiversidade. Para os próximos anos, o crescimento da produção
deve ocorrer principalmente em áreas de pastagens degradadas. Segundo estimativas do governo, há cerca
de 25 milhões de hectares de pastagem com baixa produtividade que poderão ser substituídos pela agricultura nos próximos anos. Este movimento, de substituição de pastagens degradadas por cana-de-açúcar,
vem ocorrendo em São Paulo na medida em que a produção de carne bovina tem evoluído tecnicamente.
Como resultado, tanto a produção de carnes como de cana tem aumentado no Estado.
Outro importante fator relacionado ao futuro aumento da produção de cana no Brasil é o impacto das
novas tecnologias, que permitirão o aumento da produção de etanol a partir de ganhos de eficiência e
produtividade. Na área agrícola, novas variedades, melhoradas geneticamente, podem aumentar o teor de
açúcar em até 20% gerando muito mais litros de etanol por hectare. Além disso, a tecnologia da hidrólise
de celulose, com disponibilidade prevista a partir de 2015, possibilitará a utilização do bagaço e da palha
da cana na produção de etanol, o que permitirá um ganho estimado de produtividade de 37 litros por tonelada de cana. A utilização conjunta destas novas tecnologias significará um aumento de rendimento da
produção de etanol dos atuais 7.500 litros por hectare para cerca de 10.000 litros/ha e, conseqüentemente,
uma redução na demanda por novas áreas para expansão da cana no Brasil.

15 Quais são as condições da mão-de-obra no setor sucroenergético?
A indústria da cana-de-açúcar é um dos setores econômicos mais importantes do Brasil em termos de geração de empregos, com cerca de mais de 840 mil pessoas empregadas diretamente em todo o País. Tomando
como base somente o trabalho no campo, os salários médios são duas vezes maiores que o salário mínimo
nacional, o que coloca os trabalhadores do setor sucroenergético entre os mais bem pagos da agricultura
brasileira. Somente no Estado de São Paulo, onde o número de trabalhadores rurais com carteira assinada,
que já era de 95% em 2006, atinge em 2008 praticamente 100% nas empresas associadas à UNICA.
A legislação trabalhista brasileira é ampla, composta por um enorme conjunto de normas previstas na Constituição Federal, convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil, Consolidação
das Leis do Trabalho, Lei 5.889/73 e legislação esparsa, e as Normas Regulamentadoras do trabalho, em
especial a NR nº 31 de 04/03/2005 (Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura,
Exploração Florestal e Aqüicultura), considerada uma das mais avançadas do mundo em relação à proteção
do trabalhador. Há ainda diversas Convenções Coletivas de Trabalho, entre sindicatos patronais e profissionais, e acordos coletivos de trabalho, entre empresas e sindicatos, que variam de empresa para empresa.
Enquanto durar, a colheita manual de cana-de-açúcar será objeto de vários questionamentos, em especial
pelo fato da atividade ser desenvolvida no campo, como é o caso de muitas outras atividades primárias na
agricultura e em outros setores, no Brasil e em qualquer outro país do mundo. A UNICA e suas associadas
assumiram a liderança no desenvolvimento de programas inovadores de aperfeiçoamento das condições
de trabalho, atuando em conjunto com organizações locais e globais que vão desde a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, Feraesp, ao Instituto do Banco Mundial. A UNICA
permanece aberta para novas iniciativas que visem à melhora dos padrões de trabalho a fim de se firmar
como referência nacional nesta área.
O crescimento do setor está gerando rapidamente novas oportunidades de trabalho, com forte crescimento na
demanda por pessoal com mais qualificação para vagas com salários melhores. Com a introdução gradual da
colheita mecanizada, o fim da colheita manual está marcado para 2017 na região Centro-Sul, onde estão instaladas as empresas associadas à UNICA. A mecanização atingiu cerca de 50% de toda a colheita na safra 2007/08
no Estado de São Paulo, taxa que deve chegar a 70% até 2010. Atenta às implicações da redução dos empregos
na colheita manual, a UNICA está trabalhando com diferentes esferas de governo e sindicatos de trabalhadores
no desenvolvimento de programas para requalificação dos trabalhadores do setor de cana-de-açúcar.
16 Qual é a posição da UNICA em relação à certificação de biocombustíveis?
A demanda por produtos certificados é uma forte tendência mundial que visa garantir aos consumidores a adoção de critérios socioambientais nos processos produtivos, considerando os três pilares da sustentabilidade – ambiental, social e econômico.
No caso dos biocombustíveis, e especificamente do etanol de cana-de-açúcar, tendo em vista a posição de
liderança do Brasil, a UNICA defende que toda iniciativa de discussão sobre modelos de certificação seja conduzida em processos multilaterais com múltiplos agentes envolvidos. Isto permitirá avançar com legitimidade e
transparência na definição de princípios, critérios, indicadores e formas de avaliação sobre temas tecnológicos,
ambientais, sociais e econômicos referentes à produção de biocombustíveis.
A UNICA é favorável à criação de um fórum global, com a participação de produtores de diferentes países, para a
definição de um processo de certificação socioambiental do etanol que seja transparente, de adesão voluntária e
contemple todos os tipos de matérias-primas utilizadas (cana-de-açúcar, milho, beterraba, trigo, resíduos, etc.). Somente iniciativas globais multistakeholders podem evitar a proliferação de diversos processos de certificação unilaterais, muitos deles com objetivos protecionistas, a partir da imposição de barreiras não-tarifárias ao comércio.
Para obter mais informações, visite os sites

www.unica.com.br

www.etanolverde.com.br
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UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar
Sede
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 . 9º andar
CEP 01452-000 . São Paulo . SP . Brasil
Fone: +55 (11) 3093 4949 . Fax: +55 (11) 3812 1416
unica@unica.com.br
Ribeirão Preto
Av. Antonio Diederichsen, 400 . salas 1706/1707
Edifício Metropolitan Business Center
CEP 14020-250 . Ribeirão Preto . SP . Brasil
Fone: +55 (16) 3913 4715 . Fax: +55 (16) 3913 4730
América do Norte
1701 Pennsylvania Avenue . NW . Suite 300
Washington . DC . USA . 20006-5813
Fone: +1 (202) 506-5299 . Fax: +1 (202) 747-5836
Europa
Square de Meeûs, 35, 4th floor
B-1000 . Brussels . Belgium
Fone: +32 (0) 2285 4617 . Fax: +32 (0) 2230 5706

Empresas associadas

Empresas associadas
Santelisa Vale .........................................
Continental
Jardest
MB
Vale do Rosário
Santa Elisa

www.santelisavale.com.br

ETH .......................................................
Alcídia
Eldorado

www.ethbioenergia.com.br

Guarani ..................................................
Tanabi
Olímpia
São José
Severínia
Andrade

www.acucarguarani.com.br

Infinity Bio . ............................................
Alcana
Cridasa
Naviraí

www.infinitybio.com.br

LDC Bioenergia .......................................
Cresciumal
São Carlos

www.ldcommodities.com

Moema....................................................
Guariroba
Moema
Ouroeste
Vertente

www.usmoema.com.br

www.usinalins.com.br

Nova América .........................................
Maracaí
Nova América
Paralcool

www.novamerica.com.br

www.uspedra.com.br

Santa Isabel . ..........................................
Santa Isabel
Fartura

www.usinasantaisabel.com.br

www.usinasantaadelia.com.br

São Martinho .........................................
Iracema
São Martinho

www.saomartinho.ind.br

USJ .......................................................
São João
São Francisco

www.usj.com.br

Viralcool .................................................
Santa Inês
Viralcool
Viralcool/Castilho

www.viralcool.com.br

Aralco......................................................
Aralco
Aralco/Generalco

www.aralco.com.br

Bazan .....................................................
Bazan
Bela Vista

www.usinabazan.com.br

Carlos Lyra . ............................................
Delta
Volta Grande

www.carloslyra.com.br

Cerradinho .............................................
Cerradinho
Cerradinho/ Pontiberadaba

www.cerradinho.com.br

Colombo..................................................
Colombo
Colombo/ Palestina

www.acucarcaravelas.com.br

Copersucar..............................................
Cocal . ................................................
Furlan . ...............................................
Santa Lucia . .......................................
Santa Maria
São José da Estiva ..............................
São Luiz/Ourinhos ..............................
São Manoel ........................................
Balbo
		 Santo Antônio . ..............................
		 São Francisco
Batatais . ............................................
		 Batatais
		 Batatais – Lins ................................
Titotto
		 Descalvado
		 Iacanga
		 Mococa
Pedra . ................................................
		 Pedra/ Buriti
		 Pedra/ Ibirá
		 Pedra/ Serrana
Santa Adélia . .....................................
		 Santa Adélia
		 Santa Adélia/ Interlagos
Virgolino Oliveira ...............................
		 Catanduva
		 Itapira
		 Virgolino Oliveira
Zilor ...................................................
		 Barra Grande / Lençóis
		 Quatá
		 São José/Macatuba

www.copersucar.com.br
www.cocal.com.br
www.usinafurlan.com.br
www.usinasantalucia.com.br

Cosan .....................................................
Benalcool
Bom Retiro
Bonfim
Costa Pinto
Da Barra
Da Serra
Destivale
Diamante
Da Barra 2
Gasa
Ipaussu
Junqueira
Mundial
Rafard
Santa Helena
São Francisco
Tamoio
Univalem

www.cosan.com.br

Crystalsev ...............................................
Mandu ...............................................
Paraíso ...............................................
Pioneiros ............................................

www.crystalsev.com.br
www.mandu.com.br
www.paraisobioenergia.com.br
www.pioneiros.com

www.usinaestiva.com.br
usinasaoluiz.com.br
www.saomanoel.com.br
www.canaverde.com.br
www.usinabatatais.com.br

www.gvo.com.br

www.zilor.com.br

Unidades Independentes
Abengoa.............................................
Água Bonita........................................
Alcoeste .............................................
Brenco.................................................
CBAA . ................................................
Central Paulista
Cevasa . ..............................................
Della Colleta . .....................................
Equipav ..............................................
Ester . .................................................
Ferrari ................................................
Malosso
Itaiquara ............................................
Monte Alegre .....................................
Nardini ...............................................
Noroeste Paulista ...............................
Paranapanema / Biofuel Energy ..........
Pitangueiras .......................................
Santa Cruz . ........................................
Santa Fé .............................................
Santa Rosa
São Domingos ....................................
São José .............................................
Unialco . .............................................
Vale do Vacaria
Vista Alegre
Zanin . ................................................

www.abengoabioenergy.com
www.aguabonita.com.br
www.alcoeste.com.br
www.brenco.com.br
www.jpessoa.com.br
www.cevasa.com.br
www.coletta.com.br
www.equipav.com.br
www.usinaester.com.br
www.usinaferrari.com.br
www.itaiquara.com.br/
www.adecoagro.com
www.nardini.ind.br
www.thisisnoble.com
www.biofuel-group.com
www.pitaa.com.br
www.usinasantacruz.com.br
www.usinasantafe.com.br
www.usinasaodomingos.com.br
www.grupofarias.com.br
www.unialco.com.br
www.uzanin.com.br

EQUIPE UNICA

UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar
Sede
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 . 9º andar
CEP 01452-000 . São Paulo . SP . Brasil
Fone: +55 (11) 3093 4949 . Fax: +55 (11) 3812 1416
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