Carro flex com etanol:
uma atitude inteligente.
O carro flex, abastecido com álcool
combustível, o etanol, é uma arma
poderosa no combate ao aquecimento
global, um dos principais problemas
que o mundo enfrenta.

ETANOL
Bom para o carro. Bom para o Planeta. Bom para Você.

. Enquanto o mundo busca alternativas ao petróleo, o Brasil já usa etanol em larga
escala há mais de 30 anos. Neste período, adquirimos enorme experiência na produção e uso do etanol de cana-de-açúcar e hoje podemos dizer, com orgulho, que
dominamos essa tecnologia com elevados índices de excelência e competitividade.

. O etanol de cana é reconhecido no mundo inteiro como uma importante fonte de
energia limpa e renovável. A emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo
aquecimento global, dos quais o gás carbônico (CO2) é o principal, é 90% menor
quando se usa etanol em vez de gasolina. Isso acontece porque a cana-de-açúcar,
por meio da fotossíntese, absorve no seu crescimento quase a mesma quantidade
de CO2 que é gerado nas etapas de produção, transporte e consumo do etanol.

. Desde o lançamento dos veículos flex em 2003, o uso do etanol evitou a adição de
mais de 100 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. É algo como se, por exemplo, dois importantes países da América do Sul – Colômbia e Peru – deixassem de
emitir CO2 por um ano. Além disso, diferentemente da gasolina e do diesel, o etanol praticamente não contém enxofre, partículas e outros poluentes da atmosfera.
E, em casos de vazamento de combustível, os impactos ambientais com etanol são
muito menores do que com gasolina ou diesel, pois o produto é biodegradável.

. Se você espera de seu carro mais potência, força de arranque e velocidade, deve
escolher o etanol. Não é por outra razão que diversas modalidades de corridas esportivas, como a Formula Indy e a Stock Car Brasil, optaram por esse combustível.

. O uso do etanol não para de crescer. Já é usado em
motocicletas flex, ônibus urbanos e pequenos aviões.
Em um futuro próximo, deve ser também usado em
caminhões, equipamentos agrícolas e geradores.

De ponta a ponta
No ciclo de produção, desde o cultivo
da cana-de-açúcar até o escapamento dos veículos,
a emissão de gases de efeito estufa pelo uso do
etanol é 90% inferior à gerada pela gasolina!

Bom, econômico,
potente e versátil.
Promovendo a produção e o uso em
larga escala do etanol, o Brasil construiu
o mais bem-sucedido programa de
biocombustível do planeta.

O que é etanol?
Etanol é o nome técnico usado no mundo inteiro para o álcool
etílico comum. Ao contrário do petróleo, que pode acabar algum
dia, o etanol é um combustível renovável, normalmente produzido
a partir de plantas cultivadas, como a cana-de-açúcar, o milho, a
beterraba, o trigo e a mandioca. Portanto, etanol e álcool comum
são a mesma coisa. Até o final deste ano, todos os postos de
combustível do país adotarão o nome “etanol”.

Do que é produzido

Devo abastecer o meu carro

o etanol brasileiro?

flex com etanol ou gasolina?

No Brasil é produzido essencialmente
da cana-de-açúcar, que é a matéria prima mais eficiente que se conhece hoje
para a sua produção comercial. O “balanço energético” do etanol de cana é
aproximadamente sete vezes maior que
o obtido pelo etanol de milho, produzido nos EUA, e quatro vezes maior que
o obtido pelo etanol de beterraba e de
trigo na Europa. A redução de gases de
efeito estufa do etanol de cana-de-açúcar (90% em relação à gasolina) também é três vezes superior a do etanol
de milho (30%).

Dê preferência ao etanol. Além dos benefícios ambientais e melhor desempenho do veículo em relação à gasolina, o
etanol também se mostra vantajoso em
termos econômicos. Mesmo com um
conteúdo energético menor, o que torna
o seu consumo maior, o preço competitivo do etanol em grande número dos
estados do país faz com que o seu uso
faça bem ao bolso. Como se pode ver,
no balanço geral o etanol ganha!
Existe risco de o motor se
“acostumar” só com o etanol,
o que obrigaria a alternar o uso

A gasolina brasileira contém etanol?

de etanol com gasolina?

Sim. No Brasil, toda a gasolina, seja ou
não para uso automotivo, contém de
20% a 25% de etanol anidro (0,4% de
água, em volume). O percentual exato
depende de decisões e políticas governamentais. Além disso, praticamente todos
os postos de combustíveis do país oferecem etanol hidratado puro (4% de água,
em volume) para carros a álcool e modelos flex. O etanol aditivado, lançado
recentemente no mercado, possui uma
formulação de aditivos que otimiza o
consumo e a limpeza do motor.

Não, muito pelo contrário. O motor flex
foi projetado para usar tanto etanol
como gasolina, em qualquer proporção.
Ou seja, não é necessário alternar combustíveis no tanque. Você pode usar
apenas etanol puro no seu tanque.

Por que o preço do etanol
varia tanto ao longo do ano?

Em geral, o preço do etanol é mais atrativo do que o da gasolina para a maioria
dos brasileiros. Contudo, ele pode apresentar variações significativas entre as
diferentes épocas do ano.
Os preços do etanol são definidos pela
“lei da oferta e procura” e, assim como
acontece com as frutas, cereais e demais produtos de origem agrícola, que
são influenciados pelo andamento da
safra. Portanto, no período de entressafra, quando a colheita da cana não
está sendo realizada, os preços normalmente tendem a ser maiores; a safra na
região Centro-Sul ocorre entre os meses de abril a novembro.

Assim como o etanol, os preços do petróleo também apresentam elevada volatilidade ao longo do tempo. Essa oscilação de preços, contudo, não é observada no mercado brasileiro de gasolina. O preço recebido pelo produtor de
gasolina não é determinado pelas leis
de mercado e, por isso, é mais estável.
Essa dinâmica só é possível porque quase toda a produção de gasolina do País
é realizada por uma única empresa. No
caso do etanol, o preço é definido em
um mercado competitivo onde operam
mais de 430 unidades produtoras.

Por que o preço do etanol

Por que o Brasil está na

varia de uma região para outra?

dianteira em biocombustíveis?

O imposto estadual cobrado sobre o
etanol – ICMS – é fundamental na formação do preço final do produto em
cada região. O Estado de São Paulo,
por exemplo, tem a menor incidência
deste imposto, beneficiando diretamente os consumidores. Outros estados, no entanto, ainda adotam alíquotas de ICMS elevadas para o etanol, e o
resultado é um preço bem mais alto ao
consumidor.

O etanol é um produto que sempre
apresentou excelentes propriedades
para ser usado como combustível. No
principio do século XX, já existiam carros movidos a etanol. Pesquisadores
brasileiros estudam o produto desde
a década de 1920 e muito se aprendeu sobre a sua produção e uso desde então (na agricultura, na produção
industrial e na tecnologia dos motores). Com a criação do PROÁLCOOL,
em 1975, como resposta pioneira do
Brasil à primeira crise mundial do petróleo, o etanol ganhou grande impulso e se integrou definitivamente à
matriz energética brasileira. Hoje, são
mais de 400 usinas produzindo açúcar
e etanol em 22 estados brasileiros e
com presença em mais de 1.000 municípios. É oportuno lembrar que a aptidão agrícola do País e os investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico são, também,
fatores que têm contribuído para o
sucesso desse combustível renovável.

No País, a alíquota do ICMS cobrado sobre o etanol combustível varia de 12%
a 28%. Os estados de São Paulo, Paraná, Bahia e Goiás são aqueles onde a
incidência de impostos sobre o etanol
é mais baixa.
Além do diferencial de imposto cobrado nos estados, o preço de bomba em
cada região também depende dos custos de transporte do etanol e das margens de comercialização praticadas por
distribuidoras e postos revendedores.

Principais produtos
da cana-de-açúcar
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O que é etanol

A cana-de-açúcar

de segunda geração?

também produz eletricidade?

É um produto que deve chegar ao mercado em alguns anos e que será produzido a partir de qualquer tipo de
material que contenha celulose, como
restos de madeira e de produtos agrícolas, plantas especialmente cultivadas
para esse fim, e mesmo lixo orgânico.
No caso da cana-de-açúcar, a celulose está presente no bagaço e na palha
da cana (ver figura ao lado). O etanol
de segunda geração permitirá dobrar
a quantidade de etanol produzido por
unidade de área. Isso significa aumentar a produção sem, necessariamente,
expandir a área cultivada.

Sim, a chamada “bioeletricidade” é a
energia elétrica gerada pela queima
do bagaço e da palha da cana-de-açúcar em caldeiras. Desde a década de
1980, um número crescente de usinas têm produzido bioeletricidade acima de suas necessidades no período
da safra, exportando o excedente de
energia para a rede elétrica nacional.
Trata-se de energia limpa e renovável
para o sistema elétrico brasileiro, próxima aos grandes centros de consumo e
disponível nos meses da safra de cana,
que coincidem justamente com o período mais seco do ano no Centro-Sul
do País, quando os reservatórios das
hidroelétricas estão mais baixos. Graças à produção simultânea de etanol
e bioeletricidade, a cana-de-açúcar já
responde hoje por 18% da matriz energética brasileira. Trata-se da segunda principal fonte de energia do País,
abaixo dos derivados de petróleo e acima da hidroeletricidade.

Meio Ambiente,
Segurança Alimentar
e Trabalho
Adotando novos valores, o setor
sucroenergético avança no século 21

O setor sucroenergético
e o meio ambiente: uma relação
de respeito

Flex toda a vida
O País já conta com a maior frota de veículos flex do mundo, acima de 11 milhões
de unidades, que podem ser abastecidos
com etanol em aproximadamente 35 mil
postos de combustíveis. Os veículos flex
foram projetados para funcionar, por toda
a sua vida, com etanol, gasolina ou qualquer mistura desses combustíveis. Um
sensor identifica a presença de etanol no
tanque do veículo e a central eletrônica que
comanda o motor faz automaticamente os
ajustes necessários, de modo que qualquer
desses combustíveis usado no veículo é
consumido de forma eficiente.
Não deixe de tomar conhecimento sobre as
recomendações referentes aos cuidados
que o veículo deve receber para proporcionar satisfação, economia, segurança e
emissão baixa de poluentes e de ruído.

O setor sucroenergético tem se comprometido com o fim da queima da
cana-de-açúcar no campo – uma antiga prática usada para facilitar o corte manual. Nas áreas tradicionais, as
usinas e os fornecedores firmaram voluntariamente acordos com o governo
para antecipação da mecanização da
colheita da cana. Em São Paulo, quase
60% da cana colhida em 2010/11 será
feita sem o uso do fogo, representando um avanço importante. Tais acordos também prevêem compromissos
com a proteção das matas ciliares, a
conservação do solo e dos recursos
hídricos e a redução das emissões atmosféricas. Nas áreas de expansão da
cana-de-açúcar no Sudeste e CentroOeste, novas usinas somente são autorizadas se houver mecanização total da colheita da cana. Além disso,
práticas como o controle biológico de
pragas, o uso de subprodutos da cana

como fertilizantes e ações para redução no consumo
de água são usuais. Diversas empresas do setor se
submetem regularmente à certificação de seus sistemas de gestão ambiental e publicam relatórios de
sustentabilidade.
A expansão da cultura da cana
representa uma ameaça para a Amazônia?

Isso não é verdade, especialmente porque condições
climáticas, agronômicas, logísticas e econômicas
desfavorecem a produção eficiente da cana-de-açúcar nessa região. Para evitar essa discussão recorrente, criada e alimentada por adversários dos biocombustíveis, que temem o seu crescente uso no mundo,
o governo brasileiro propôs o Zoneamento Agroambiental da cana-de-açúcar. Criado por uma legislação
específica em 2009, este zoneamento estabelece a
proibição do plantio da
cana em regiões mais
sensíveis, como a Amazônia e o Pantanal, e o
seu cultivo pode ocorrer apenas em áreas já
ocupadas pela produção agropecuária, sem
qualquer desmatamento adicional.

Números de dar inveja ao mundo
. Mais de 400 usinas produzem etanol, açúcar e bioeletricidade
no Brasil. A safra de cana-de-açúcar em 2009/10 atingiu cerca de
600 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor de cana e
o maior exportador mundial de açúcar e de etanol.
. Aproximadamente 9 em cada 10 carros novos vendidos no Brasil
são flex. Em março de 2010, a frota flex atingiu a histórica marca
de 10 milhões de veículos flex no Brasil.
. Doze montadoras oferecem cerca de 90 modelos de carros flex
pelo preço equivalente ao das versões movidas à gasolina.
. O Brasil é o único país do mundo onde o consumo de um combustível alternativo, no caso o etanol, supera o consumo de gasolina.
. O etanol produzido de cana-de-açúcar já virou matéria-prima para
a produção do plástico verde. Nesse processo, o etanol é transformado em bio-etileno, que é a base de produção de bioplásticos
que reduzem consideravelmente a dependência de fósseis.
. No mundo finito dos combustíveis fósseis, cerca de 20 países, a
maioria situada em regiões politicamente conturbadas, abastecem os quase 200 países do mundo de hoje. No mundo infinito
dos combustíveis renováveis, mais de 100 países, quase todos
situados na faixa tropical do planeta, já produzem hoje canade-açúcar e podem se tornar produtores, usuários e exportadores potenciais de etanol renovável.
. Graças à produção simultânea de biocombustíveis e bioeletricidade, a cana-de-açúcar já é a principal fonte de energia renovável
do Brasil, à frente das hidrelétricas.

A produção do etanol compete
com a produção de alimentos?

Não, no Brasil o etanol não compete
com alimentos. Atualmente o plantio
de cana para a produção de etanol
ocupa 4,8 milhões de hectares, ou seja,
apenas 1,5% de todas as terras aráveis
do País. As estatísticas oficiais de produção agrícola mostram que, paralelamente à expansão da cultura da cana,
o Brasil vem batendo recordes na produção de grãos, oleaginosas, carnes,
laticínios e fibras têxteis. Somente na
última década, dobramos a produção
de grãos e já somos o terceiro maior
exportador mundial de produtos de
origem agropecuária, com notáveis ganhos de produtividade.
As práticas de trabalho
no setor sucroenergético

Mais de um milhão de brasileiros trabalham hoje no setor sucronergético, uma
das atividades que mais geram emprego
formal no País. Em 2008, o governo fe-

deral, os trabalhadores e os empresários
do setor sucroenergético assinaram o
Compromisso Nacional para Aperfeiçoar
as Condições de Trabalho na Indústria da
Cana-de-Açúcar. Trata-se de uma iniciativa pioneira, que vai proporcionar um vigoroso salto de qualidade nas condições
e relações de trabalho, particularmente
nas atividades desenvolvidas no campo.
Para minorar os impactos da substituição do corte manual da cana pelo mecanizado, foram idealizados programas
como o RenovAção, que está requalificando mais de 6 mil pessoas impactadas pelo fim da colheita manual em
São Paulo a cada ano. Se uma máquina
elimina cerca de 80 empregos no corte
manual da cana, ela também gera cerca de 20 novos empregos mais qualificados e melhor remunerados (operador de colhedeira, tratorista, soldador,
mecânico de manutenção, etc.). Além
da requalificação profissional para o
setor, também é oferecido treinamento para atividades em outros setores
(construção civil, serviços industriais
e agrícolas, computação, etc.). Dessa
maneira, cortadores passam a ter uma
nova oportunidade na vida profissional, inclusive para ganhar mais.

A maior iniciativa de
comunicação institucional do setor
sucroenergético brasileiro.
O Projeto AGORA visa desenvolver um amplo esforço integrado de comunicação e
de marketing destinado a transmitir à opinião pública os benefícios da produção e
do uso de energias limpas e produtos renováveis e sustentáveis de origem agrícola,
como o etanol, a bioeletricidade, os bioplásticos, os biohidrocarbonetos e outros
que sejam de interesse da sociedade.
O programa tem quatro objetivos gerais:
. Esclarece e promove questões relacionadas com as mudanças climáticas e
meio ambiente, destacando a contribuição do etanol e da bioeletricidade;
. Informa e fomenta a cadeia produtiva sucroenergética, salientando os seus
impactos e benefícios sobre a economia brasileira;
. Empreende esforços para ampliar o consumo do etanol em veículos
automotores e motocicletas, incentivando novos usos do produto (ônibus,
tratores, bioplásticos, etc.) e o crescimento da bioeletricidade;
. Esclarece mitos sobre o setor sucroenergético.
Para saber mais sobre o Projeto AGORA
acesse: www.projetoagora.com.br
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Quem faz o Projeto AGORA acontecer

O selo FSC é a
garantia de que a
madeira utilizada
na fabricação
do papel deste
folheto provém
de florestas bem
manejadas e outras
fontes controladas.

