
Adoção de uma adequada 
política energética para o 
desenvolvimento sustentável 
do País

• Luiz Gonzaga Bertelli 

São Paulo, 18 de agosto de 2015.  



Oferta interna de energia 
2015

2

Biomassa da cana
15,7%

Hidráulica
11,5%

Lenha e carvão
vegetal 8,1%

Outras renováveis
4,1%

Petróleo e 
derivados

39,4%

Gás natural 13,5%

Carvão mineral 
5,7%

Urânio1,3%
Outras 0,6%



3

Repartição da oferta interna de energia 



Uso da energia no Brasil
2015
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 De acordo com seus planos de aumentar a utilização 
de fontes renováveis, o Brasil pretende que sua 
matriz energética atinja, em 2030, uma participação 
de 28% a 33% de fontes renováveis (eletricidade e 
biocombustíveis) além da geração hidráulica.

 Reconhecendo a necessidade de acelerar o emprego 
de energia renovável para ajudar a mover nossas 
economias, Brasil e Estados Unidos pretendem 
atingir, individualmente, 20% de participação de 
fontes renováveis – além da geração hidráulica – em 
duas respectivas matrizes elétricas até 2030. 
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Há um nítido embate entre os setores 
ambiental e de infraestrutura. O zelo 
excessivo dos  xiitas ao ambientalismo é um 
dos maiores entraves ao desenvolvimento 
de projetos de geração de energia. 
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Acreditamos na 
possibilidade de conciliar  
desenvolvimento  com 
proteção ambiental.
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 Temos que construir mais hidrelétricas, a fim de reduzirmos a 
emissão de gases do efeito estufa.

 Com a intransigência de entravar, no Brasil a construção das 
hidrelétricas, haverá o aumento exagerado e caro do uso das 
usinas térmicas movidas a carvão, diesel e gás natural. 

 Hoje são 127 mil MW instalados de geração elétrica e a demanda 
é de 69.397 mil MW. 

 A eletricidade das térmicas custa o dobro das 
hidrelétricas. O gás natural (60% das nossas 
necessidades) está sendo importado a 20 
dólares o milhão de BTU (unidade de medida). 
Nos EUA o preço está entre 3 e 4 dólares. As de 
carvão e óleo são mais caras.

 Durante 30 anos, o carvão foi eliminado da 
matriz energética brasileira por ser considerado 
muito poluente por ambientalistas, além da 
pressão da comunidade internacional para 
redução das emissões de CO²



 Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, em 
2014, 79,3% da energia gerada vieram de 
recursos renováveis, ou seja, naturalmente 
reabastecidos, como o sol, o vento e a água das 
chuvas. 

 Neste ano, as condições hidrológicas 
desfavoráveis e o aumento da geração térmica, 
que usa derivados do petróleo, fizeram com que 
a participação dessas fontes caísse para 70%, de 
acordo com os dados recentes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ainda assim, 
o Brasil está bem à frente da média mundial. 8



Usinas nucleares

 As plantas nucleares podem, segundo especialistas, ser um 
bom substituto às térmicas nacionais.

 Hoje existem 435 usinas nucleares em 31 países, gerando 
cerca de 400 mil MW, mais especificamente 13,5% da 
energia elétrica que a humanidade produz.

 As usinas de Angra 1 e Angra 2 garantem  a segurança do 
abastecimento no eixo Rio –São Paulo.

 Quatro anos e meio depois do desastre de Fukushima e dois 
depois de desligar todos os seus 48 reatores, o Japão voltou 
a produzir energia nuclear na semana passada, em Sendai

 O lixo nuclear é um problema a ser enfrentado. É necessário 
administrar os resíduos por centenas ou até milhares de 
anos – um desafio tecnológico para o qual ainda não se tem 
solução definitiva. 
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Energia solar

 A energia solar térmica já representa 2% da matriz 
energética brasileira. 

 O Brasil tem um dos níveis de insolação mais altos do 
mundo: em média oito horas por dia, é uma enorme 
oportunidade em geração solar.

 As tarifas estão muito altas, a radiação solar é muito forte 
e o mercado é praticamente inexplorado. 

 De acordo com estimativa do Banco Central, as tarifas de 
energia elétrica devem subir neste ano em média 41%, 
depois de terem subido cerca de 17% no ano passado, 
tornando mais competitiva a geração distribuída. 10



Energia solar

 De cada cem residências, só cinco utilizam o sol para 
aquecer água.

 A tendência é que com os investimentos feitos pelo 
governo, o preço da energia solar caia pela metade em 
quatro ou cinco anos, frisando que por permitir uma 
instalação mais rápida, a energia solar passou a ser vista 
como excelente alternativa no Brasil. 

 Entre os pontos negativos brasileiros, menciona a 
burocracia, carga tributária e os problemas de 
infraestrutura e logística. A indústria nacional ainda não 
domina certas tecnologias de geração de energias 
renováveis, exigindo mais tempo e investimentos para o 
desenvolvimento de projetos. 
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Energia solar
 O retorno do investimento em um coletor solar, que em 

1978 era de cinco anos, hoje varia de seis meses a dois anos 
e meio.

 Uma das propostas da Abrava para o setor é a implantação 
compulsória de aquecedores solares em todas as unidades 
habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida.

 Em torno de 50 municípios do País já têm leis que obrigam a 
colocação de placas em prédios novos. 

 A meta oficial do governo é alcançar 3.500 MW de 
capacidade instalada até 2023. 

 No leilão de 31.10.2014 os lotes foram vendidos ao valor 
médio R$ 220,30 por MWh.
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Prioridade às eólicas
 A energia eólica - produzida a partir da força dos ventos - é 

abundante, renovável, limpa e disponível em muitos lugares. Sua 
participação na matriz elétrica brasileira é de 2%.

 A capacidade de geração de fonte eólica no país chegou a 9.914 MW 
no ano passado, sendo o Nordeste responsável pela produção de 
8198 MW. Em 2012, a capacidade eólica instalada no Brasil era de 
1805 MW (1,5% matriz). A previsão é que, em 2022, esse número 
aumente para 17463 MW (9,5% da matriz). No último leilão 
(31.10.2014), o preço médio da energia eólica contratada foi de R$ 
142,34/MWh.

 O BNDES tem priorizado o financiamento das eólicas, mormente 
para as regiões nordestinas.

 Atualmente , o BNDES tem em carteira 51 projetos de financiamento 
de geração eólica, no total de 5,5 mil MW, representando 
investimentos de R$ 25 bilhões. 
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Prioridade às eólicas
Para destravar o setor de vez, 
porém, é preciso superar um 
obstáculo crucial: o atraso em 
obras das linhas de 
transmissão, uma 
responsabilidade em geral de 
empresas federais ou estaduais.  
Em junho de 2014, 1.129 MW 
de potência instalada estavam 
indisponíveis por falta de 
linhas. 14



A terra firme não nos foi generosa
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 Em nenhum lugar do mundo se extrai 
petróleo em lâmina d’água nas faixas 
brasileiras.

 O petróleo de Tupi está 6 mil metros de 
profundidade, abaixo de 2 mil metros de 
lâmina de água no mar e a 300 quilômetros 
do continente. 

 A exploração em tais condições é muito cara 
e exige investimentos importantes. Não é 
uma solução simples.

Quanto aos recursos tecnológicos, a Petrobrás tem uma inquestionável 
liderança mundial na exploração a grandes profundidades no mar e 
nossa indústria já alcançou um estágio de sofisticação, que lhe permite 
atender às substanciais encomendas de equipamentos. Obviamente 
que uma parte das encomendas será suprida por fabricantes 
estrangeiros.



Quase todo o petróleo brasileiro 
encontra-se em áreas que excedem a 
8 mil metros abaixo do leito do mar, 
as quais terão características inéditas, 
seja pela grande distancia da costa 
terrestre ou profundidade do 
reservatório. 

Em 2014, 92% da produção de 
petróleo do Brasil foi extraída de 
campos marítimos. 16



Entre a descoberta de 
petróleo e seu 
aproveitamento comercial 
leva-se em média de quatro a 
oito anos.   

Características médias do 
petróleo brasileiro= 9,4% 
óleo leve, 63,5% óleo médio 
e 27% considerado óleo 
pesado. 
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 As reservas de petróleo brasileiras estão 
localizadas “offshore” cobertas por lâminas 
profundas de água. Até algumas dezenas de 
anos atrás, as perfurações de petróleo 
brasileiro limitavam-se à terra firme. 



• Mais tarde, o próprio presidente da 
revolução militar de 1964, Castello Branco, 
contestara o privilegiamento dos 
monopólios: “Se a empresa (Petrobrás) é 
eficiente, não precisa de monopólio e se não 
o é, não o merece”.
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 O ditador gaúcho imaginava 
que o monopólio do 
petróleo deveria ser do 
Estado brasileiro e não da 
Petrobrás.



Persistem no mundo apenas 6 países 
mantenedores do monopólio do petróleo: Arábia 
Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, México e Brasil (o 
único ainda importador).

19

 O Brasil possui 5 milhões 
de m² de bacias 
sedimentares (5ª maior do 
mundo). Necessita, 
portanto, parceiros fortes 
e competentes.



A exploração do Pré-sal, 
em Santos, já é efetiva, 
com os quatro poços do 
campo gigante pioneiro, 

atingindo a marca de 100 
mil barris diários. 2

0
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No momento, somente dois campos têm produção corrente 
no Pré-sal de Santos: Lula e Sapinhoá que produziram em 
dezembro do ano passado 299 e 180 mil boe/d, 
respectivamente, quando a produção total do país atingiu 
3.096 mil boe/d. Ou seja: esses campos foram responsáveis 
por quase 15% da produção do País, ressaltando de forma 
clara a importância do Pré-sal de Santos.
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 Os atuais gargalos do Pré-sal poderão ser 
superados com a interação e concessões à iniciativa 
privada, dando a esses projetos taxas de retorno e 
incentivos compatíveis à realidade internacional. 

 De acordo com estimativas de mercado, o custo de 
produção no Pré-sal (também comparados aos de 
shale oil) gira em torno de US$ 40 a US$ 50 por 
barril. Já na região da Arábia Saudita, maior 
produtora global, o custo é de menos da metade. 



É inquestionável aos analistas 
que a Petrobrás não possui 
toda a disponibilidade 
financeira para assumir os 
pesados investimentos, a fim 
de explorar o Pré-sal, eis que 
pretende ser a única 
operadora. Será indispensável 
aplicar até 1 trilhão de dólares, 
cuja exploração somente 
começará nos próximos 15 a 20 
anos. Ela vai precisar de 
recursos internos ou 
alienígenas. 
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Preço do petróleo

 O preço do barril de petróleo em Nova York 
chegou a atingir nesta sexta-feira (14) o 
menor valor em seis anos e meio, ainda 
diante de preocupações sobre o excesso de 
oferta no mercado mundial.

 O barril chegou a estar cotado a US$ 41,45 
antes de recuperar parte das perdas dos 
últimos dias e encerrar o pregão valendo 
US$ 42,5 alta de 0,6% em relação ao preço 
de quinta-feira (13).

 Desde o seu pico de 2015, em junho, o 
produto já acumula um declínio superior a 
30%.
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A participação do gás natural na matriz energética 
brasileira é baixa, apenas 13,5%, que é 
inadequada quando comparada com a 
participação em outros países tais como EUA 25%, 
Austrália 21%, Europa com cerca de 28% em 
média, Argentina com 23%, Chile com 26%, Rússia 
com 54%, Arábia Saudita com 45%, até o Japão, 
que não produz 1 m3 de gás, tem 14%.
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Com a queda no fornecimento para os 
segmentos industrial e veicular, o 
consumo de gás natural no país 
desacelerou no primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo período de 
2014.



 Há um grande potencial de negócios da geração de energia por 
biomassa de cana-de-açúcar.

 Por mais que o petróleo ainda seja necessário no mundo, cabe 
questionar se o Brasil deve concentrar tão maciçamente seus 
investimentos nessa área. Há riscos estratégicos em termos 
econômicos, sociais e ambientais.

 Em 2012, o Pré-sal arrecadou R$ 31,5 bilhões em royalties. Estima-
se que esse volume totalize aproximadamente R$ 87 bilhões até 
2022. Mas as perdas ocasionadas pelo uso de combustíveis fósseis, 
sobretudo quando utilizados como insumo para usinas térmicas de 
geração de eletricidade têm custado R$ 30 bilhões ao ano e devem 
custar mais de R$ 450 bilhões entre 2015 e 2030. 

 Assim, a substituição do petróleo por energias renováveis 
redundaria em benefícios econômicos, ambientais e sociais e 
colocaria o Brasil em uma posição de destaque no cenário global, 
que, cada vez mais, inclui a superação do petróleo como grande 
fonte energética – e poluidora – do planeta. 25



 Fonte não-renovável de energia, a 
queima dos combustíveis fósseis 
derivados do petróleo, como a 
gasolina e o diesel, libera os gases 
causadores do efeito estufa (GEE), 
como o dióxido de carbono (CO²).
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 O acúmulo desses gases na 
atmosfera é responsável pelo 
principal problema ambiental 
enfrentado hoje pelo homem: 

o aquecimento global.
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 No consumo energético mundial reinam, hoje, o carvão 
mineral, o gás natural e o petróleo. As fontes renováveis 
estão em desvantagem.

 As emissões de gás carbono, 
decorrentes de combustíveis 
fósseis contribuem para o 
aquecimento global. 

 Continuaremos a emitir CO² a 
uma velocidade que levará, 
inexoravelmente, a 
temperatura média do planeta 
a subir ao menos 2°C. Existe 
um certo ceticismo quanto à 
validade das pesquisas. 



 O Brasil reúne todas as credenciais para fazer bonito 
na Conferência do Clima da ONU (COP21), marcada 
para dezembro, em Paris. 

 Os riscos associados à emissão de CO² estão 
aumentando e a precificação do carbono é um dos 
mecanismos para fazer essa compensação, bem 
como estimular projetos de energia renovável e 
outras iniciativas sustentáveis. 
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 Não faz muito tempo, o mundo vivia uma espécie de lua de 
mel com os biocombustíveis, vistos como alternativa limpa e 
renovável para substituir os derivados de petróleo. Em 2014, 
um estudo da consultoria Bain mostrava, porém, que a relação 
andava estremecida – e não apenas no Brasil, onde o álcool de
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cana-de-açúcar vem perdendo 
competitividade desde que o 
governo passou a segurar os 
reajustes no preço da gasolina 
como forma de conter a 
inflação. 

O etanol é renovável porque a cana é um 
produto agrícola que cresce todos os anos e 
não é poluente como a gasolina. É como se 
fosse energia solar transformada num líquido. 



 Além do mercado interno, há imenso potencial de 
crescimento do volume de etanol exportado. Uma discreta 
penetração de 3% a 5% em mercados como o americano, 
europeu ou japonês representaria um aumento de 
aproximadamente 20% na atual produção nacional.

 Mais detalhadamente, um aumento deste porte demandaria 
plantio e colheita de cerca de 100 milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar a mais por ano e quase US$10 bilhões de 
investimentos só em usinas. A realização do potencial de 
exportação depende fundamentalmente de mudança na 
postura do governo em alguns países, o que pode ser 
facilitado tanto pela pressão das próprias IOCs (RDShell e BP 
como maiores IOCs europeias devem ter um papel-chave 
nessa região), quanto pelo recente reconhecimento do etanol 
brasileiro como biocombustível avançado pela Agência de 
Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
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A produção de açúcar do 
centro-sul do país na atual 

temporada 2015/16 poderá 
ficar até 1 milhão de toneladas 

abaixo dos 32 milhões de 
toneladas previstos 

inicialmente. Apesar de uma 
safra maior de cana neste ano 
projetada em 590 milhões de 
toneladas, contra 571 milhões 

de toneladas em 2014/15.
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 A queda ocorreria devido a uma maior produção de 
etanol, que poderá atingir 30 bilhões de litros na 
safra, ante 27 bilhões da previsão feita pela entidade 
em maio



Brasil: Produção de Açúcar em 
queda desde 2012
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Fonte: DATAGRO, a partir de dados dos Sindicatos de produtores



Demanda do etanol

 A demanda do Brasil para o etanol está crescendo e chegou 
a 2,5 bilhões de litros em julho de 2015, superando 
volumes de gasolina pela primeira vez desde 2010, já que 
os biocombustíveis se beneficiam com preços mais 
competitivos, depois que o governo aumentou os impostos 
sobre a gasolina.

 No Brasil , o preço mínimo registrado para o etanol foi de 
R$ 1,47 o litro, no Estado de São Paulo, e o máximo foi de 
R$ 3,61 o litro, no Amazonas. Na média, o menor preço foi 
de R$ 1,91 o litro, em São Paulo. O maior preço médio foi 
verificado no Acre, de R$ 3,039 o litro. Desta forma, o 
etanol permaneceu competitivo em São Paulo. 33



 As usinas estão sustentando um mix de produção 
mais pesado em etanol para atender à crescente 
demanda

 Até o final de julho de 2015 as usinas do centro-sul 
alocaram 61 por cento da cana para a produção de 
etanol e 39 por cento para produção de açúcar. 

 As usinas terão que manter as operações por mais 
tempo do que o normal, indo até dezembro, para 
lidar com toda a cana disponível. 
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Crise do setor começou em 2008

 A crise do setor começou na safra 2008/09, com a turbulência 
global financeira. Endividados após pesados investimentos, muitos 
grupos tiveram de vender suas unidades.

 Das quase 450 usinas no País, 83 estão paradas e 63 em 
recuperação judicial – algumas em operação, outras não. O 
endividamento do setor é calculado em torno de R$ 80 bilhões. O 
faturamento na safra passada atingiu R$ 72 bilhões. 

 Sem capital para renovar os canaviais, a produtividade caiu de 84 
toneladas por hectare para 74 toneladas e muitas usinas deixaram 
de colher cana. Entre 2013 e 2014, cerca de 20milhões de 
toneladas de cana ficaram “em pé”. O potencial futuro é superar 
100 toneladas por hectare quando variedades transgênicas 
começarem a ser plantadas. 
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Brasil: produção crescente de 
etanol desde 2011/12
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Etanol reduz a importação de 
gasolina

 A maior demanda por etanol pode reduzir os 
custos do governo com importação da gasolina e 
reforça a importância do biocombustível na 
matriz energética brasileira. 

 O volume de etanol hidratado comercializado no 
País antes das alterações na tributação da 
gasolina era de 1,2 bilhão de litros por mês. 
Atualmente, está em cerca de 1,5 bilhão de litros.
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 Além disso, a elevação do nível  de mistura de 
etanol anidro na gasolina de 25% para 27% 
também permitiu economia adicional de cerca 
de 70 milhões de litros mensais de gasolina 
pura. 38

 Esse aumento de quase 300 
milhões de litros mensais no 
consumo interno de hidratado 
representa uma redução de 130 
milhões de litros na demanda 
por gasolina pura (gasolina A, 
sem anidro).



 Entre 2011 e 2014, as importações brasileiras de 
gasolina totalizaram 11 bilhões de litros, gerando 
um prejuízo total estimado em torno de R$ 3 
bilhões à Petrobrás  (decorrente da venda de

 Vale lembrar que em 2005 a participação do etanol 
hidratado era de mais de 30% no consumo de 
combustíveis e agora mesmo com o recente 
aumento de sua participação é de 22%.
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gasolina  no mercado doméstico a um 
preço inferior aquele pago no mercado 
internacional). Essas importações 
geraram déficit de US$ 8 bilhões na 
balança comercial do País neste 
período.



Avanços tecnológicos

 Os avanços tecnológicos implementados durante o período de 
ouro do setor, com o plantio de variedades de cana mais 
produtivas e colheitadeiras mais eficientes, permitem aos 
grupos mais capitalizados extrair mais açúcar e etanol sem 
aumentar a área plantada. Ainda aproveitam o bagaço para 
gerar energia.

40

 Em canaviais do Centro-Sul onde a 
mecanização domina cerca de 90% 
da área plantada da região, o que 
diminuiu drasticamente a queima 
da palha da cana e substitui os 
cortadores de cana por mão de 
obra mais qualificada. 



Investimentos recentes para a 
otimização do processo produtivo
 Avanço da colheita mecanizada entre 2006-2012 exigiu 

investimentos de quase US$ 4,5 bilhões em equipamentos

 Em 2012, a região Centro-Sul investiu mais de US$ 4 bilhões em 
renovação e expansão do canavial

 Investimento estimado de US$ 4,5 bilhões em cogeração de 
energia elétrica para venda de excedentes à rede em mais de 80 
unidades produtoras

 Investimentos em ferrovias, terminais, transbordo e armazéns e 
terminais e infraestrutura portuária voltada à exportação de 
açúcar na ordem de US$ 1,5 bilhão

 Investimento estimado de US$ 3,5 bilhões até 2017 em dutovias
e hidrovias para desenvolvimento da logística de distribuição e 
exportação de etanol
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Energia  de bagaço de cana 

 Apesar de garantir maior rentabilidade do que o 
açúcar e o etanol, a venda de energia extra 
produzida com o bagaço de cana ainda está 
restrita a um terço das usinas em operação no 
País. 

 Vale lembrar que todas as usinas sucroalcooleiras 
do Brasil são autossuficientes em cogeração de 
energia com bagaço da cana. No entanto, das 354 
unidades em operação, apenas 127 vendem sua 
energia extra para o mercado distribuidor, com 
contratos de longo prazo.

42



 Com o preço do megawatt em alta no 
início deste ano, queimá-lo em 
caldeiras para a geração de energia 
elétrica foi uma fonte importante de 
receitas para as usinas. Daqui para a 
frente, ele também será utilizado 
para a produção de etanol celulósico 
– ou de segunda geração, como os 
produtores batizaram a conversão da 
celulose do bagaço da cana em 
açúcares para fabricar etanol 43

O bagaço que sobra da 
moagem da cana nunca foi 
tão valorizado no Brasil.



 Atualmente, a cogeração representa de 8% a 10% do 
total da receita das usinas. No mercado à vista, o 
preço da energia de biomassa atingiu seu pico de R$ 
822 no ano passado e hoje está em torno de R$ 320. 

44

 A capacidade instalada das usinas 
é de 9.339 MW (megawatt), 
incluindo consumo próprio, o 
equivalente a cerca de 70% da 
Usina de Itaipu. 

 A capacidade instalada das usinas 
poderia atingir 22 mil MW. 



A demanda potencial continua 
crescendo...

Demanda potencial de etanol cresce com a 
frota flex.

 Lançada em março/13, em junho/2015 
atingiu 24,1 milhões de veículos, ou ~70% da 
frota total de veículos leves. 
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De onde vem a recuperação do 
consumo?

 A recuperação do mercado de etanol se deve a uma 
combinação de:

• Oferta de etanol elevada, que é função dos baixos preços 
de açúcar;

• Retorno parcial da CIDE (R$ 0,22/l a partir de 15.fev.15);

• Alterações nos regimes de ICMS em alguns estados. 
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A tecnologia atual do carro 
flex penaliza o etanol, que 

ainda pode melhorar muito o 
desempenho utilizando 

etanol
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Uso do etanol em larga escala:
projeto teve origem no setor privado

 A diversificação do setor na direção do etanol, toda a 
expansão dela decorrente e o desenvolvimento econômico 
que gerou surgiu de uma proposta que teve origem no setor 
privado.

 Apesar de todo o crescimento da produção de etanol e dos 
benefícios que trouxe, permanecem vivos os motivos que 
levaram à criação do Proálcool:

• Necessidade de controlar a importação de gasolina;

• Promover o emprego e o desenvolvimento no interior.
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Etanol substituiu entre 1975-2014 
2,41 bilhões de barris de gasolina

• Reservas provadas de petróleo e condensados (incluindo 
o Pré-sal) em 2014:

• 13,13 bilhões de barris (critério SEC) ou

• 16,61 bilhões de barris (critério SPE/WPC).

Entre 1975 e 2014, volume de 

gasolina substituída por etanol:

2,41 bilhões de barris

• No ritmo atual, a cada ano outros 127 milhões de barris 
são substituídos sem a necessidade de novos 
investimentos, porque é renovável
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Economia de 
Divisas

• Entre 1975 e 2014, a gasolina substituída valorizada pelo seu 
preço no mercado mundial permitiu economia de

• US$ 185,4 bilhões, sem considerar o custo da dívida externa 
evitada e

• US$ 381,3 bilhões, considerando o custo da dívida externa 
evitada

(estimada conservadoramente a Prime Rate + 200 pontos base)

Reservas externas do Brasil

(conceito de liquidez internacional)

(31 julho 2015): US$ 370,8 bilhões 50



Emissões evitadas de carbono com 
biocombustíveis no Brasil - 2014

Emissões evitadas

FONTE Indústria 
média

Melhores 
práticas

Indústria 
média

Melhores 
práticas

(kg CO2 eq/l) (2014 total in ton CO2 eq)

Etanol anidro 2.564 2.716 28.437,48 30.123,32

Etanol hidratado 1.722 1.867 22.375,87 24.260,01

Biodiesel (soja) 2.530 8.637,65

Biocombustíveis total 59.451,00

51
Fonte: DATAGRO.



Países do G7 decidem banir o uso 
de combustíveis fósseis até 2010
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Perspectivas

 Depois do período de preços defasados 2011-14, 
sem a definição de uma política de preços para a 
gasolina não há como tomar o risco de 
investimento;

 Sem novos investimentos, no médio e longo prazos 
mercado tende a se concentrar no açúcar e no 
anidro. Brasil se consolida como importador de 
grande volume de gasolina;

 Oportunidade para a indústria e o País evitarem que 
isso aconteça;

 Por falta de regras mais claras, Brasil caminha na 
direção oposta à deliberação do G7 em Elmau. 53



Perspectivas

 Consumo aquecido de etanol hidratado não tem 
se traduzido em preços remuneradores aos 
produtores.

 Preços baixos no mercado de etanol impactam 
também o mercado de açúcar.

 A produtividade dos canaviais continuará 
comprometida em 16/17 por uma taxa de 
renovação inferior à necessária. 

 Importância da busca de uma regulação do 
mercado de combustíveis que viabilize a 
competitividade entre o etanol e a gasolina. 
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O potencial da cana-de-açúcar e os novos 
usos de seus produtos não param de 
crescer. O etanol, por exemplo, já é 
utilizado em motocicletas flex, pequenos 
aviões e ônibus urbanos. Em São Paulo, 60 
ônibus movidos a etanol já circulam nas 
ruas da cidade. Bioplásticos feitos a partir 
de cana já estão disponíveis no mercado e 
são comercializados por 
grandes empresas. 55

Os novos produtos da cana-de-açúcar
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Etanol da celulose

 A empresa inaugurou uma unidade em Piracicaba (SP), 
com capacidade para 40 milhões de litros por ano. Se a 
tecnologia se comprovar economicamente eficiente, o 
plano da empresa é chegar a 1 bilhão de litros até 2020.

 Outra empresa que investe na tecnologia é a GranBio, 
que inaugurou também em 2014 uma usina para 82 
milhões de litros anuais em São Miguel dos Campos (AL).

58

A Raízen é uma das pioneiras no 
país do etanol de segunda geração, 
produzido por meio da celulose 
gerada com o bagaço e a palha da 
cana



Avanço da produção 

59

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

623,9

560,9

588,9

658,9
634,8

654,6

Cana-de-açúcar
Em milhões de toneladas

38,16 38,27 38,33 37,87

35,56

37,35

Açúcar
Em milhões de toneladas

27,59

23,42 23,64

27,95 28,65 29,19

Etanol
Em bilhões de litros

Fonte: Conab
* Estimativa abril 2015



Agenda para a retomada de 
investimentos
 Definição de objetivos claros para a participação do etanol na 

matriz de combustíveis

 Reestabelecimento e manutenção do diferencial tributário 
entre etanol e gasolina, reconhecendo as externalidades 
positivas associadas ao biocombustível

 Garantia de estímulo, via programa InovarAuto, para ganhos 
de eficiência dos veículos flex no uso do etanol hidratado e 
presença do bicombustível nos futuros modelos híbridos.

 Melhoria das condições dos leilões para a bioeletricidade.

 Programas de incentivo à inovação tecnológica 60



Expansão da produção da 
indústria sucroalcooleira

 Entre 2004 e 2010, mais de 100 novas plantas industriais 
foram construídas, e o número de unidades produtoras 
em operação superou 400 empresas.

 Nesse período, as novas unidades, associadas à 
ampliação daquelas existentes, promoveram um 
aumento superior a 60% na capacidade de produção.

 Cabe ressaltar que esta expansão ocorreu 
primordialmente sobre terras com pastos degradados, 
respeitando o zoneamento agroecológico e sem 
competição com a produção de alimentos
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Os  Benefícios da energia da 
cana-de-açúcar

 A cana-de-açúcar é a primeira fonte de energia renovável do 
País, responsável por 16,1% da matriz nacional. 

 O emprego do fogo para a despalha da cana está praticamente 
eliminado nos canaviais do Centro Sul do País. Em São Paulo, 
como exemplo, a mecanização da colheita saltou de 34,2% em 
2006 para 84% em 2013, sendo em 2014, quase 100% dos 
canaviais paulistas mecanizáveis deverão ser colhidos sem fogo. 

 O fim do uso do fogo para a despalha da cana, somente em São 
Paulo, evitou a emissão de 4,4 milhões de toneladas de 
CO2eq3 (gases causadores de efeitos estufa) desde 2007. Os 
investimentos na mecanização da colheita superaram R$ 5 
bilhões. A palha não queimada tem grande potencial 
energético (energia elétrica e etanol 2G), mas que depende de 
políticas públicas, pesquisas e desenvolvimento para viabilizar 
economicamente seu uso.
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OBRIGADO.
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