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I – Setor Produtivo
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Brasil: Safra 06/07
REG./EST. UP´s CANA (MMT) PART. %REG./EST. UP´s CANA (MMT) PART. %

N/NE 74 53 12,46%
SP 148 264 62,06%
MG 25 29 6,83%
MS 10 12 2,74%
MT 11 13 3,10%
PR 27 32 7,52%
GO 15 16 3,79%
RJ 8 3 0,81%
ES 6 3 0,68%
RS 1 0 0,02%

TOTAL 325 425 100,00%

. Perfil.
  Número de Unidades



I – Setor Produtivo

PARÂMETROS CENTRO-SUL N/NORDESTE BRASIL

.Número de unidades em operação 251,0 74,0 325,0

.Área a ser colhida(mil ha) 4.513,7 854,8 5.368,5

.Área cultivada (mil ha) 5.310,2 1.005,7 6.315,9

.Oferta de cana (milhões de t) 372,4 53,0 425,4

.Produtividade Agrícola (t/ha) 82,5 62,0 79,2

.Produção de Açúcar (milhões t) 25,8 4,0 29,8

.Produção de Álcool (mil m3) 16,0 1,7 17,7

.Produção em ATR-produto (milhões t) 54,7 7,1 61,8

.ATR/t cana 146,9 134,7 145,4

.Mix de produção - %
  .Açúcar 49,51% 58,80% 50,58%
  .Álcool 50,49% 41,20% 49,42%

Cap. média de moagem tc/safra 1.483,6 716,2 1.308,9
.Mercado Externo

  .Açúcar 17,0 2,6 19,6
  .Álcool 3,2 0,4 3,6

.Mercado Interno
  .Açúcar 8,5 1,5 10,0
  .Álcool 13,0 1,0 14,0

.Excedente -0,2 0,3 0,1

.Destinação da produção (%)
  .Mercado interno 57,28% 52,11% 56,68%
  .Mercado externo 42,72% 47,89% 43,32%

REGIÕES

. Perfil.
  Produção Atual 2006/2007



I – Setor Produtivo
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Brasil: Safra 06/07
REG./EST. UP´s CANA (MMT) PART. %REG./EST. UP´s CANA (MMT) PART. %

N/NE 74 53 12,46%
SP 148 264 62,06%
MG 25 29 6,83%
MS 10 12 2,74%
MT 11 13 3,10%
PR 27 32 7,52%
GO 15 16 3,79%
RJ 8 3 0,81%
ES 6 3 0,68%
RS 1 0 0,02%

TOTAL 325 425 100,00%
Brasil: Safra 12/13

REG./EST. UP´s CANA (MMT) PART. %

N/NE 75 60 8,24%
SP 179 387 53,11%
MG 45 79 10,90%
MS 23 59 8,04%
MT 11 18 2,45%
PR 31 56 7,65%
GO 32 57 7,85%
RJ 9 7 0,98%
ES 6 6 0,77%
RS 1 0 0,03%

TOTAL 412 728 100,00%

. Mapa da Expansão.
  Áreas Preferenciais



I – Setor Produtivo

Origem:

• 86 Projetos
–17 início em 2007/2008
–31 início previsto em 2008/2009
–30 início previsto em 2009/2010
–08 início previsto em 2010/11/12

• 61 Projetos anunciados e não mensurados.
–Vários com potenciais de implantação

• 147 = (107) novos projetos de produtores     
 estabelecidos

. Mapa da Expansão.
  Característica do Investimento



I – Setor Produtivo

milhões de ha %
ALTO 8 2
MÉDIO 114 32
BAIXO 149 41
IMPRÓPRIO 91 25
TOTAIS 362 100

ÁREA
POTENCIAL

Potencial de Produção Sem Irrigação

milhões de ha %
ALTO 38 11
MÉDIO 98 27
BAIXO 168 46
IMPRÓPRIO 58 16
TOTAIS 362 100

POTENCIAL
ÁREA

Potencial de Produção Com Irrigação

Sem Irrigação: 15x a área atual
Com Irrigação: 20x a área atual

. Mapa da Expansão.
  Área Potencial de Cana-de-Açúcar



I – Setor Produtivo

Investimentos em execução 2007/2012

-Novas UPs     US$ 14,0 bilhões

-UPs Existentes     US$  3,0 bilhões

-TOTAL   US$ 17,0 bilhões

. Mapa da Expansão.
  Característica do Investimento



I – Setor Produtivo

Participação estrangeira no 
controle da produção

2006/2007

18 UPs

27,7 milhões t. cana

Participação 6,3%

2012/2013

27 UPs

70 milhões t. cana

Participação  9,6%

. Mapa da Expansão.
  Característica do Investimento



I – Setor Produtivo

Investimentos em Geral
até 60 bar Acima de 60 bar

Participação até 70% até 60% até 90%
TJLP 90% do custo 100% do custo 100% do custo
Cesta Moedas 10% do custo - -

Spread básico
Operação Direta 2% s/ TJLP

1,55 s/ Cesta Moeda 1.50% 1.00%
Spread de Risco

Operação Direta

Cogeração 

.8% a 1.8% ao ano  

1-

Project Finance, cuja dificuldade é a venda de longo prazo para o álcool.

Modelo Petrobrás – Mitsui com estrutura de Project Finance, com os seguintes pontos: 
viabilidade; contratos de longo prazo; desconto de parcelas do contrato para investir; 
definição de preços futuros; expertise dos empreendedores; garantia de execução e 
funcionamento das plantas; participação acionária no projeto.

Demais alternativas: custos maiores, risco de moeda e necessidade de mitigação de 
riscos de montagem e funcionamento. Pode vir acompanhado de participação no capital 
do projeto.

Custo médio de 9,7% nominais, 
admitindo-se TJLP de 6,15% + spread 
básico de 2% + spread de risco de 
1,3% em média. A dificuldade está nas 
garantias: 1,3  vezes o valor financiado, 
fora os avais pessoais.

Alternativas – BNDES:

2-

3-

4-

. Mapa da Expansão.
  Alternativas de Financiamento



I – Setor Produtivo

400 máq./ano Colhedoras de cana-de-açúcar

220 unidades/ano 12 A 14 MESESMoendas

60 a 80 unidades/ano12 A 14 MESESCaldeiras

 CAPACIDADE DE 
PRODUÇÃOPRAZO DE ENTREGA  

No caso de caldeiras e moendas não há problema em atendimento de demanda e prazos. No 
Proálcool foram implantadas 200 unidades autônomas de álcool e no pico 5 unidades “turn key” ao 
mês. No caso de colhedeiras a indústria está pronta para duplicar a capacidade.

. Mapa da Expansão.
  Máquinas e Equipamentos



I – Setor Produtivo

Áreas Tradicionais

• Avanço da colheita e do plantio mecanizado

• Eliminação de grande parte da mão-de-obra 
não qualificada

• Necessidade de requalificação
de mão-de-obra

Áreas de Expansão

• Empresas com novo estágio de 
desenvolvimento tecnológico (colheita 
mecanizada; painel de controle, etc)

• Carência de mão-de-obra

• Necessidade de treinamento e qualificação

. Mapa da Expansão.
  Mão-de-Obra



I – Setor Produtivo

PARAMETROS CENTRO-SUL N/NORDESTE BRASIL

.Número de unidades em operação 337,0 75,0 412,0

.Área a ser colhida(mil ha) 7.856,2 923,1 8.779,3

.Área cultivada (mil ha) 9.242,6 1.086,0 10.328,6

.Oferta de cana (milhões de t) 667,8 60,0 727,8

.Produtividade Agrícola (t/ha) 85,0 65,0 82,9

.Produção de Açúcar (milhões t) 34,0 4,5 38,5

.Produção de Álcool (mil m3) 36,0 2,0 38,0

.Produção em ATR-produto (milhões t) 97,8 8,2 106,0

.ATR/t cana 146,5 136,4 145,7

.Mix de produção - %
  .Açúcar 36,48% 57,72% 38,12%
  .Álcool 63,52% 42,28% 61,88%

Cap. média de moagem tc/safra 1.981,5 800,0 1.766,4
.Mercado Externo

  .Açúcar 24,0 3,0 27,0
  .Álcool 5,0 0,5 5,5

.Mercado Interno
  .Açúcar 10,0 1,5 11,5
  .Álcool 25,3 1,2 26,5

.Excedente 5,7 0,3 6,0

.Destinação da produção (%)
  .Mercado interno 65,43% 50,98% 64,31%
  .Mercado externo 34,57% 49,02% 35,69%

REGIÕES

. Mapa da Expansão.
  Projeção 2012/2013



II – Mercado Interno

• Consumo atual (2006)

- 10 milhões t. (incorpora os açúcares que serão 
exportados em produtos industrializados, como 
bala, etc.).

• Crescimento

- aumento população

- produtos industrializados (PIB) – uso do açúcar 
em produtos industrializados

• Inibição consumo

      06/07         12/13

- adoçante, edulcorantes (1,5 MTon / 1,8 MTon) 

- campanhas (obesidade/ saúde, etc.)

Açúcar - Mercado interno

. Açúcar.
  Situação Atual e Projeção 2012/2013



II – Mercado Interno

• Crescimento líquido

- 1,8 a 2,0% a.a.

• Consumo em 2012

- 11,5 milhões t.

• Mercado de substitutos atual (2006)

- 15% do mercado

- manutenção da participação relativa

Açúcar - Mercado interno

. Açúcar.
  Situação Atual e Projeção 2012/2013



II – Mercado Interno

Restrições ao Consumo de Açúcar

• Regulamentação da ANVISA sobre oferta, propaganda, 
publicidade, cujo objeto seja a divulgação e a promoção de 
alimentos considerados com quantidades elevadas de 
açúcar.

• Restrição à propaganda de açúcar, sem base técnica 
comprovada, como causador de obesidade e cárie dentária.

• Mensagens restritivas na publicidade de alimentos contendo 
açúcar, semelhante ao cigarro e bebidas.

• Nenhuma consideração quanto à aplicação de atividades 
físicas adequadas, como meio de redução da obesidade.

• Maior produtor mundial de açúcar criando restrições de uso 
do produto no mercado interno 

. Açúcar.
  Premissas/Políticas Públicas



II – Mercado Interno

• Mercado atual (2006)
- Carburante
- Outros fins 

•  Frota em 2012
- Frota ciclo otto: 27,55 milhões veículos
- 57,5% flex/álcool = 15,83 milhões veículos
- 42,5% gasolina = 11,72 milhões veículos

• Frota Flex – utilizando álcool – 85% – Mercado 
competitivo
- Relação bomba  70%
- Flex – uso GNV  8%
- Mercado não competitivo (logística) – 15%
- Resulta: 70% da frota Flex – consumindo álcool

•Premissas de demanda de álcool 
25% mistura de álcool anidro

•Demanda prevista 2012/2013 = 
26,2 bilhões de litros

•Álcool Anidro = 6,0 bilhões de litros

•Álcool Hidratado = 20,5 bilhões de 
litros

. Etanol.
  Situação Atual e Projeção 2012/2013

{13,4 bilhões de litros



II – Mercado Interno

• Crescimento do PIB em 2007 e 2008 – 3,5%; 3,9% em 2009 e 2010, e 4% a 
partir de 2011

• Elasticidade de renda – 1,5% na venda de veículos novos

• Preço do Petróleo – US$ 55/60 barril

• Margem de Refino – US$ 10

• Pequenas flutuações de preços no Mercado Interno

• Vendas de Flex passam de 82% do total em 2006 para 88% em 2007 e 90% 
de 2007 até 2013

• 90% dos veículos Flex estão localizados em estados onde a paridade de 
preços álcool/gasolina viabiliza o uso do álcool

• 85% dos veículos Flex nesses estados irão efetivamente utilizar álcool como 
combustível

• Parte dos veículos Flex será convertida para funcionar a GNV (200 mil 
conversões/ano em 2007 passando para 120 mil conversões/ano em 2013)

• Consumo por veículo Flex passa de 2450 litros por ano para 2100 litros por 
ano, com o envelhecimento da frota

. Etanol.
  Premissas Veículos Flex



II – Mercado Interno

• Formação de preços é afetada pela deterioração das relações comerciais no 
mercado à vista e pela restrição que cria para a participação no mercado 
futuro, em função de incidências de impostos em casos de liquidação de 
contratos futuros por meio de entrega física do produto.

• As regras de comercialização do álcool combustível foram definidas com 
base na comercialização de derivados de petróleo. Embora o mercado 
consumidor possa ser o mesmo, são poucas as similaridades entre as 
condições de oferta de combustíveis líquidos fósseis e as de combustíveis 
renováveis: são muitos os produtores de álcool (em número crescente) e 
poucos os compradores, o que provoca desequilíbrio nas forças de 
mercado.

. Etanol.
  Liquidez e Tributação



II – Mercado Interno

SUGESTÃO DOS PRODUTORES 

•Incidência de PIS/Cofins equivalente à concentração tributária (8,2% sobre o 
faturamento do álcool hidratado e anidro), na forma de “regime de não cumulatividade”
– em vigor para o açúcar (regime de não cumulatividade com carga equivalente à 
concentração tributária e arrecadação satisfeita na etapa da produção)

• Benefícios:
- Sistemática única para a cana-de-açúcar, independentemente da natureza jurídica e do 
regime de IRPJ do fornecedor ou da produção a que se destina
-Mesmo tratamento tributário para todos os produtos da cana-de-açúcar (açúcar, álcool 
carburante, álcool de outros fins)

•Medidas complementares:
- Adoção de nota fiscal eletrônica para movimentação de álcool carburante
-Medidor de vazão na produção e na saída de álcool, adaptado para o regime de produção 
sazonal

•Medidas imediatas:
- suspensão da incidência de PIS/Cofins em operações entre congêneres na distribuição de 
álcool e nas operações de futuro, registradas em Bolsas de Mercadorias

. Etanol.
  Liquidez e Tributação



II – Mercado Interno

Mercado de Veículos Flex 

• Desde 2003, cerca de 2.8 milhões
de veículos comercializados

• Janeiro 2007: 82,7% participação no mercado; 
estabilização tende a ocorrer com 90%

• Desejo do consumidor:
- menor consumo de combustível

- maior autonomia (Exemplo a ser seguido:  
  tanque de 45 L do Ford Fiesta passou para
  54 L na nova versão)

• Políticas de governo para otimizar o consumo e 
autonomia dos veículos Flex

Fonte: Anfavea

. Etanol.
  Melhoria Tecnológica



II – Mercado Interno . Bioeletricidade.
  Situação Atual/Projeção 2012



II – Mercado Interno

Fatores inibidores
• Conexão elétrica: novos projetos em áreas “periféricas do sistema elétrico”. 
• Proposta: atribuir responsabilidade para as distribuidoras com repasse nas 

tarifas - regulamentação ANEEL.
• CEC – Custo Econômico de Curto Prazo: critérios por leilão; geram incertezas 

e desinteresse. 
• Proposta: revisar metodologia e estabelecer critérios duradouros; motivar novos 

investimentos.

Fatores indutores 
• Financiamento: contratos leilão como “lastro de garantia”.
• Proposta: ajustar procedimentos do BNDES; formato project finance.
• Potência Instalada 30 MW: ajustar legislação para 30 MW líquido injetado no 

sistema elétrico. 
• Proposta:  manter desconto de 50% da TUSD incidindo apenas para a potência 

líquida injetada na rede de distribuição.

. Bioeletricidade.
  Premissas/Políticas Públicas



III – Mercado Externo

– 57 milhões toneladas
– Participação do Brasil nas 

exportações: 35%

Exportações brasileiras em 2006
– 20,0 milhões t.

Exportações mundiais  2012/2013
– 67,0 milhões de toneladas
– Participação do Brasil nas 
   exportações: 40%

Exportações brasileiras em 2012:
– 27,5 milhões t.

Exportações Mundiais de Açúcar

. Açúcar.
  Situação Atual/Projeção 2012



III – Mercado Externo

• Rússia e Leste Europeu: + beterraba e com 
políticas de suporte à produção

• USA: + beterra e + cana, com suporte à produção

• USA: HFCs (xarope de milho): competitivo com 
milho a preço histórico (US$ 2,50/bushel)

• EU: produção cai de 20 para 13,5 milhões de 
toneladas

. Açúcar.
  Potenciais Produtores



III – Mercado Externo

• O Brasil não atende a mercados importantes como União Européia, China, 
Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, Indonésia e México graças a barreira 
impostas

• As barreiras podem ser na forma de tarifas, direitos específicos (móveis ou não), 
salvaguardas especiais, cotas (geralmente com preferências tarifárias para 
terceiros países), formas de administração de tais cotas ou a combinação de duas 
ou mais práticas

• Mesmo em mercados nos quais somos os principais fornecedores estamos em 
vias de perder acesso. É o caso da Bulgária e o da Romênia, por conta da adesão 
à União Européia

• Na Rússia, nosso principal destino para açúcar cru tem se assistido a pressão dos 
produtores para que o governo eleve as barreiras tarifárias para o açúcar e/ou 
recrie tarifas sazonais. As tarifas de importação de açúcar cru pela Rússia variam 
segundo banda de preços, de US$ 140 a US$ 270 por tonelada

• Contenciosos na OMC, rodada Doha e negociações bilaterais, frentes para 
superar os obstáculos

. Açúcar.
  Barreiras



III – Mercado Externo

• Exportação atual

      3,6 bilhões litros

• Mercado 2012

-Desenvolvimento mercado

-Políticas públicas

-Preço da gasolina e do petróleo  

Carburante

Outros usos

Álcool – Mercado externo

5,5 bilhões
de litros 

. Etanol.
  Situação Atual/Projeção 2012



III – Mercado Externo

Etanol – tecnologias em uso

• Todos os produtores de cana-de-açúcar, principalmente: Tailândia 
(aumento de área de 50%), Austrália (25%), África do Sul (50%, 
com restrição de água), Colômbia (30%), Guatemala (20%), 
México (10%) e Cuba (100%)

• União Européia – produção crescente a partir de trigo e milho

• Estados Unidos – produção crescente a partir do milho

 2006 2017 2030
• etanol - bilhões de galões    5   35   60 
• etanol – bilhões m3      18,9     132,5    225
• % etanol na safra milho       20%       30% 
• área (milhões ha)                31,8

Etanol – novas tecnologias
• Celulose – possibilidade disseminada em todo o mundo

. Etanol.
  Potenciais Produtores



III – Mercado Externo

• Preços internacionais de petróleo e derivados e competitividade 
do álcool

• Protocolo de Quioto

• Álcool como commodity: adequação de legislação nos países 
interessados

• Construção de mecanismos de precificação e de hedge 
(contratos)

• Desenvolvimento e adequação de logística para exportação

• Potencial de mercados
- investimentos em unidades produtoras no CBI
- demais mercados

. Etanol.
  Premissas



III – Mercado Externo

Gerais

• O etanol é ainda visto como subproduto agrícola, não como commodity 
energético e, portanto, está sujeito a medidas de proteção

• O mercado precisa de contratos de longo prazo e mecanismos
de “hedging”

• Mitos precisam ser superados: NOx, volatilidade, corrosão e eficiência 
energética

. Etanol.
  Desafios



III – Mercado Externo

Estados Unidos

• Maior mercado atual e futuro (Bush quer substituir 20% do mercado de 
gasolina em 2017 = 135 bilhões de litros!)

• Tarifa de importação de US$ 0,54/gal (US$ 142,7/ m3) + 2,5% ad valorem; 
subsídio de US$ 0,51/gal (US$ 134,7/m3) aos produtores

• Eliminação da Tarifa

• Harmonização de especificações do produto

• Etanol de celulose

. Etanol.
  Desafios



III – Mercado Externo

União Européia

• Mercado ainda pequeno (~ 1 bilhão/L/ano) mas que tende a triplicar até 
2010: E5→E10 + ETBE

• Mercado potencial com E10: 16 bilhões m3/ano

• União Européia impões tarifa de € 192/m3 para não-desnaturado e oferece 
diversos incentivos na forma de subsídios e desoneração fiscal

• Eliminação de tarifas

• Harmonização de especificações do produto

. Etanol.
  Desafios



III – Mercado Externo

Japão

• Mercado ainda não definido – início previsto para 2010 →E3? E10? 
ETBE7?

• Mercado potencial com E10: 6 bilhões de litros

• Japão definiu redução de imposto de importação até 2010

• Resistência do setor petróleo

• Harmonização das especificações do produto

. Etanol.
  Desafios



IV – Infra-estrutura

Maceió

Santos

Paranaguá

Vitória

Região de produção sucroalcooleira

Região de expansão sucroalcooleira

Fluxo Rodo-ferroviário

Fluxo Rodo-ferroviário futuro

João 
Pessoa

São Sebastião

Fluxo Dutoviário futuro

Recife

Rio de Janeiro / Itaguaí
Corre

dor d
o Pacífic

o

Litoral Sul de SP

. Açúcar e Etanol.
  Corredores de Exportação



IV – Infra-estrutura

Princípio Geral: 

• Competitividade na produção deve alcançar os mercados de destino. O 
domínio da logística determina a participação na cadeia de valor do produto

• Alcooduto

• Sistema alcoolduto no Centro Sul do Brasil : em desenvolvimento pelo Setor
Sucroalcooleiro, com estudos mais avançados para o trecho principal 
Paulínia-São Sebastião; Conchas-Paulínia; Norte do Estado- Paulínia

• Investimento no sistema de dutos para o Porto de Paranaguá

• Hidrovia

• Construção da Eclusa de São Simão: facilitar o escoamento da produção do 
Centro-Oeste aos portos do Sudeste

• Construção da Eclusa de Itaipu: permitir o acesso da produção do Centro-Sul 
ao Porto de Buenos Aires, integrando o Mercosul

• Adequar a Hidrovia Tietê-Paraná para a integração com demais modais
de transporte 

. Açúcar e Etanol.
  Logística



IV – Infra-estrutura

Ferrovia
• Facilitar investimentos para atender novas regiões produtoras, permitindo acesso direto aos Portos de 

Santos, Litoral Sul de São Paulo, Itaguaí, Vitória e Paranaguá
• Construção do Ferroanel de São Paulo, facilitando o acesso aos Portos de Santos, Litoral Sul de São Paulo 

, Itaguaí e Rio de Janeiro
• Desenvolver ligação com o Pacífico

Rodovia
• Rodoanel Sul de São Paulo: facilitar  acesso aos Portos de Santos e no Litoral Sul de São Paulo
• Rodoanel Norte de São Paulo: facilitar acesso aos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro e fluxos de cargas 

para o mercado interno
• Modernização das rodovias federais e estaduais inseridas nos corredores de exportação, melhorando as 

condições gerais de tráfego e segurança
• Desenvolver ligação com o Pacífico

Portos
• Região Centro-Sul:

- Fomentar o desenvolvimento de novos portos para atender o crescimento das exportações: São  
  Sebastião, Litoral  Sul de São Paulo, Itaguaí e Rio de Janeiro

    - Modernização dos Portos de Santos, Paranaguá, Vitória, Itaguaí e Rio de Janeiro em dragagem, calado, 
  vias de acesso e tráfego interno

. Açúcar e Etanol.
  Logística



IV – Infra-estrutura

PROPOSTA DE DUTO

UMA PROPOSTA CONVERGENTE

. Açúcar e Etanol.
  Logística
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Queima como facilitadora de colheita de cana é um uso generalizado:
• Austrália, África do Sul, Hawai

Incluindo-se a queima, existe balanço positivo no combate ao efeito estufa:
• Alta absorção de CO2 e auto-suficiência em energia (bioeletricidade)
• Cana para álcool absorve 0,18 t líquidas de CO2 da atmosfera

Custos por tonelada de redução de CO2 dos biocombustíves pós 2010 
• Etanol de cana-de-açúcar do Brasil – abaixo dos US$ 100/t
• Biodiesel de biomassa/FT, IEA– entre US$ 100 e 200/t
• Etanol de celulose, IEA – na casa dos US$ 200/t
• Biodiesel de colza da União Européia - entre US$ 200 e 300/t
• Etanol de milho dos Estados Unidos - entre US$ 400 e 500/t
• Etanol de cereais da União Européia –acima dos US$ 600/t

Fonte – Agência Internacional de Energia

. Desmatamento.
  Queima de Cana e Efeito Estufa
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• Desmatamento da Amazônia coloca o Brasil no quarto lugar na emissão mundial 
de CO2

• Produção de etanol é incompatível na Amazônia: solo, logística, regime hídrico

• Há de se fazer inventário nacional de emissões diferenciado para a Amazônia

• Readequar a legislação: código florestal de São Paulo; ordenação de uso do 
cerrado; racionalidade no licenciamento ambiental

. Desmatamento.
  Questão Energética e Florestal
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• Esclarecimento da diferença da queimada de manejo agrícola e queimada 
como prática de desmatamento da cobertura vegetal, não transferindo o ônus 
ambiental da segunda para a primeira

• Explicitação e solução dos problemas relativos à Reserva Legal Florestal 
(diferenciar o tratamento de áreas povoadas e áreas de cobertura vegetal 
nativa)

• Reposicionar a situação brasileira de emissões de carbono como não 
contribuinte com o efeito estufa, de forma a não comprometer o caráter positivo 
da matriz energética e, em especial, do etanol do Brasil

• O Brasil precisa reconhecer que a contribuição positiva da expansão do uso do 
álcool no Brasil significa uma contribuição do País no esforço internacional pós-
Quioto na redução de emissões

. Desmatamento.
  Pendências Atuais
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POSICIONAMENTO INICIAL
• O instituto da Reserva Legal é instrumento de sustentabilidade da vida humana em 

nosso Planeta. Entende-se por sustentabilidade  a busca de equilíbrio entre os 
vetores ambiental, social e econômico, todos  igualmente essenciais e importantes 
à condição de vida das gerações atuais e futuras da Terra.

• As questões relativas à Reserva Legal têm preocupado  todos agentes envolvidos 
na questão, principalmente o agronegócio nacional como um todo e, em São Paulo, 
em particular.

• Licenças e  demais atos da administração pública no campo ambiental vêm se 
transformando, em várias situações,  em obstáculos ao desenvolvimento de 
atividades econômicas sustentáveis.

• A ausência de conceitos e de convergências adequadas ao tratamento da matéria 
provoca questionamentos que não contribuem para  a preservação do meio 
ambiente e da proteção à biodiversidade, nem para
o desenvolvimento econômico.

. Desmatamento.
  Reserva Legal
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FUNDAMENTOS  JURÍDICOS

• Questionamento Jurídico

– A modificação do Código Florestal, ratificando a Reserva Legal em 20% da área de 
cada propriedade e obrigando sua recomposição florestal pelo atual proprietário, 
tem merecido críticas de renomados jurídicos, cujos pareceres questionam a 
constitucionalidade dos dispositivos legais. 

– Parecer de Especialista em Direito Ambiental aponta que a exigibilidade de 20% 
da área de cada propriedade como Reserva Legal se deu a partir de 1989. Até 
então, a legislação considerava  20% da área de floresta ou vegetação nativa, 
percentual este definido sem nenhum critério técnico de natureza ambiental.

• Ausência de fundamentos de sustentabilidade

– A imposição de recomposição florestal em 20% de cada propriedade rural, 
independentemente se havia ou não cobertura florestal, ainda que no passado 
remoto, não encontra fundamento social, econômico e ambiental. 

– Não há elementos técnicos ou científicos capazes de assegurar, sequer,  que a 
simples, ainda que eventual,  recomposição de situação passada seja a melhor 
alternativa para preservar o meio ambiente e a biodiversidade

. Desmatamento.
  Queima de Cana e Efeito Estufa
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CÓDIGO FLORESTAL
• Sugestão de Modificação

– Art. XX. O parágrafo 6º do artigo 16, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

        Art. 16. (...)
(...)
§ 6° Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de 
preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas 
para uso alternativo do solo, observadas as seguintes condições: 
I - quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a:

a) (...)
b) (...)
c) (...)

II – ou quando a vegetação nativa existente na Unidade da Federação for inferior ao percentual estabelecido nos 
incisos I, II, III ou IV do art. 16 e desde que a recuperação da cobertura florestal na área de preservação permanente 
na propriedade rural seja conduzida no prazo de até 10 (dez ) anos

Art. XX. O parágrafo 4º  do artigo 44, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 44. (...)
(...)
§ 4º. Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, deve o órgão 
ambiental estadual competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de 
reserva legal e a área escolhida para compensação, no mesmo Estado ou  na mesma região, quando se tratar de 
situações previstas no iniciso II do parágrafo 6º do artigo 16, respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no 
inciso III deste artigo;

(...)

. Desmatamento.
  Reserva Legal



V – Meio Ambiente

• Hoje só é possível um estudo comparativo de padrão de produção e 
sustentabilidade entre as duas únicas produções de álcool combustível 
em prática no mundo: a de milho nos EUA e a de cana-de-açúcar no 
Brasil.  

• Quanto às questões técnicas efetivas de sustentabilidade da cana 
(conservação de solos, uso e conservação de água, uso de fertilizantes e 
pesticidas químicos), a performance é melhor que a quase totalidade das 
práticas agrícolas européias

• A produção de etanol de cana-de-açúcar do Brasil tem um balanço 
energético mais favorável em comparação com diversas outras matérias 
primas: 8,3, para a cana contra 1,8 do trigo; 1,3/1,8 do milho americano e 
1,9 da beterraba da União Européia. 

. Normas Internacionais e Certificação.
  Padrões Comparativos de Produção
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• Brasil e Estados Unidos precisam tomar 
a iniciativa de estabelecer, para as 
culturas de cana e milho e para a 
produção de etanol, as especificações e 
os padrões de qualidade exigidos em 
suas cadeias produtivas

• A Unica deve concluir trabalho para 
consolidar os padrões de produção do 
Centro-Sul do Brasil: nível de 
produtividade, conservação de solo, uso 
de agro-químicos, além das práticas 
trabalhistas e sociais e legislação do 
trabalho e ambiental

• Setor sucroalcooleiro e Governo devem 
trabalhar conjuntamente nesse processo 
(tanto internamente como no âmbito 
internacional)

. Normas Internacionais e Certificação.
  Especificação e Padrão de Qualidade
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• Elaborar, no âmbito dos países 
produtores de etanol combustível,
os padrões de qualidade do produto

• De posse dos padrões do setor 
sucroalcooleiro do Brasil, abrir debate 
nacional e internacional para 
certificação e adequação 
(cumprimento)
de normas internacionais 

. Normas Internacionais e Certificação.
  Ações Necessárias
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• Variedades adaptadas às novas áreas de 
produção (tolerância à seca, novas pragas, 
mecanização)

• Biotecnologia: variedades transgênicas 
(resistência a pragas, a seca e a florescimento; 
maior teor de açúcar)

• Novos sistemas de transporte de cana

• Maior eficiência nos sistemas mecanizados 
(colheita, plantio, tratos culturais)

• Recuperação da biomassa da cana (palha) 

. Produção de Cana.
  Desafios
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• Redução do consumo interno de energia e 
avanços nos processos de geração de energia 
excedente

• Uso de novas cepas de leveduras

• Otimização do uso dos subprodutos industriais

• Redução no uso de água e insumos 

• Novos produtos da sacarose e do álcool

• Biorefinarias com a integração da celulose da 
cana aos processos convencionais 

. Processamento da Cana.
  Melhoria de Tecnologias Convencionais
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Biorefinarias com o uso eficiente da biomassa da cana

• Insumo: bagaço excedente e palha da cana
• Processos: hidrólise e fermentação; gasificação 
• Produtos: etanol, energia elétrica, outros combustíveis 

(DME, diesel e gasolina sintéticos, nafta)
• Cenários: entre 2015 e 2030, esses processos entrarão 

em escala de produção gradualmente. Poderiam produzir 
até 50% a mais de etanol/ha (ou o equivalente em outros 
combustíveis); ou acima de 200 kWh/t cana de energia 
elétrica

→ Importante considerar no Planejamento Energético

. Biomassa.
  Tecnologias “Radicais”
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• Velocidade da oferta, hoje, é maior do que a 
projeção da demanda.
Isso pode levar a um ciclo não virtuoso de queda 
de remuneração e desaceleração de 
investimentos. É necessário, portanto, ampliar 
mercado e otimizar infra-estrutura

• Investimento imediato em pesquisa e 
desenvolvimento da tecnologia de hidrólise de 
bagaço de cana. Fazer, em conjunto com os 
Estados Unidos, planta de processamento no País. 
O Brasil não pode correr o risco de ficar obsoleto 
na área

• Fechar entendimento Brasil – Estados Unidos para 
elaborar especificação e estabelecer padrão 
mundial de álcool combustível. Isso é tarefa para 
os únicos produtores e usuários, de fato, do 
produto
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Muito obrigado!

www.unica.com.br


