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1. Vantagens 
Competitivas da      

cana-de-açúcar brasileira



Vantagens Competitivas da cana-de-açúcar brasileira 
A industria 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 brasileiro representa a melhor 
opção para produção sustentável de
biocombustíveis.



Mitigando o Aquecimento Global

Redução de Gases de Efeito Estufa 
Varias estimativas baseadas na análise de ciclo de vida mostram que o etanol de cana 
reduz as emissões de GEE em até 90%, quando comparado com a gasolina.



Mitigando o Aquecimento Global

Balanço Energético 
O Balanço Energético do etanol brasileiro é 4,5 vezes melhor do que do etanol produzido 
de beterraba ou trigo e quase 7 vezes melhor do que do etanol produzido de milho.



Mitigando o Aquecimento Global

Usinas 100% auto-suficiente em energia
As usinas brasileiras de açúcar e etanol geram sua própria energia elétrica 
através da queima do bagaço da cana e também produzem excedentes de energia 
que pode ser vendidos no mercado de nacional energia.



Mitigando o Aquecimento Global

Alta Produtividade

Sources: IEA – International Energy Agency (2005) e MTEC.

Ethanol yields
Liters per hectare



Melhores Práticas Agrícolas e Ambientais

Baixo uso de pesticidas

Não utilização de fungicidas

Manejo integrado de praga

Uso de vinhaça e torta de filtro

Relativamente pouca perda de solo 
devido a natureza semi-pereni da cana 
(replantada somente a cada 6 anos).

Tendência de redução devido ao 
aumento da quantidade de palha no 
chão (corte mecanizado).

A produção de cana no região 
Centro-sul praticamente não usa 
irrigação.

Fertirrigação: uso de vinhaça.

Forte redução no uso de água no 
processamento da cana nos 
últimos anos: de 5m3/t para 1m3/t.



2. Agenda Socioambiental
UNICA



Protocolo Agroambiental

Assinado pelo Governo do Estado de São Paulo (Secretaria do Meio 
Ambiente e Secretaria da Agricultura e Abastecimento) e pela UNICA, em 04 
de junho de 2007.

Diretivas do Protocolo
Antecipação dos prazos para a eliminação da queima da cana-de-açúcar

Proteção de matas ciliares e recuperação daquelas ao redor de nascentes

Planos técnicos de conservação do solo e dos recursos hídricos

Medidas de redução de emissões atmosféricas

As novas áreas de expansão devem ser colhidas mecanicamente



Protocolo Agroambiental
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Nota: os pontos destacados nas linhas do gráfico mostram os anos específicos citados na Lei ou no Protocolo.

Eliminação da queima em áreas mecanizáveis
Estado de São Paulo

Eliminação da queima em áreas não mecanizáveis
Estado de São Paulo



Protocolo Agroambiental

Resultados (dez meses após sua assinatura)

Houve um grande avanço da colheita mecanizada (sem uso de fogo): de 34% da cana colhida no 
Estado na safra 2006/2007 para 47% na safra 2007/2008. Em um ano, a área colhida sem uso de 
fogo aumentou 657 mil hectares (60%), ou o equivalente a quase 1 milhão de campos de futebol.

141 das 170 usinas de São Paulo já aderiram voluntariamente ao Protocolo.

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.

Recente adesão de 13 mil fornecedores de cana do Estado vinculados à Organização de 
Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (Orplana). Com isso, toda a cadeia de 
produção de açúcar e álcool de São Paulo participa agora do Protocolo.



Protocolo UNICA-FERAESP
Assinado em 10/02/2006, com o objetivo de aperfeiçoar as condições de 
trabalho rural no setor canavieiro, avaliar e recomendar as melhores práticas 
quanto ao seguintes temas:

1. Eliminação gradual da terceirização no corte manual da cana-de-açúcar                        
Atualmente quase que a totalidade dos associados da UNICA não mais terceirizam.

2. Melhoria no transporte de trabalhadores rurais.

3. Transparência dos sistemas de aferição e pagamento do trabalho por produção no 
corte da cana-de-açúcar

4. Trabalhador Migrante



Responsabilidade Social
Projetos desenvolvidos pela UNICA

Responsabilidade Responsabilidade 
SocialSocial

IBASEIBASE

GRIGRI

InstitutoInstituto
Ethos Ethos 

Projeto Projeto 
Tear  Tear  

Instituto Instituto 
Banco Banco 

Mundial Mundial 

Programa de Responsabilidade Social Cooperativa 
e Competitiva Sustentável
Programa Parcerias Sustentáveis 

Balanço Social Modelo IBASE
entre 2003 e 2005 participaram 47 usinas
em 2007 participaram 70 usinas 

Relatório GRI
10 usinas em 2007/2008

Parceria - BID/FUMIN / INST. ETHOS / UNICA
Usina Santelisa Vale

Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial
primeira etapa: 32 associadas
segunda etapa: participaram 30 associadas



Grupo de Diálogo da Cana-de-açúcar - GDC

FERAESP
Inst. Observ. Social

GRI

CI
TNC

WWF

ARES (facilitador)

1. Código Florestal e Paisagens Produtivas (Working Landscapes).

2. Matriz Energética e Mudanças Climáticas.

3. Condições de Trabalho.

4. Mecanização (efeitos sobre os trabalhadores / requalificação).

objetivo

Amigos da Terra
SOS-MA

UNICA
Copersucar

Cosan
Crystalsev

Guarani
ORPLANA

Processo
Multistakeholder

Nova AgendaNova Agenda
SocioambientalSocioambiental

da Canada Cana



4. Biocombustíveis e
Sustentabilidade

“uma nova abordagem”



Mudanças no Uso da Terra

Efeito Direto (conversão de floresta)

A UNICA reconhece como legítima a preocupação com os estoques de 

carbono lançados na atmosfera devido a mudanças no uso da terra.

Com objetivo de reduzir as emissões de GEE no mundo, nenhuma produção 

de matéria-prima para bicombustíveis deve ocupar áreas sensíveis como 

florestas e pantanais onde o estoque de carbono é substancial.

Como a expansão da cana-de-açúcar no Brasil não ocorre em biomas 

sensíveis, o carbono lançado na atmosfera devido a mudanças no uso da 

terra não afeta o balanço de GEE da produção de etanol brasileiro.



Regiões de produção de cana no Brasil

Sources: NIPE-Unicamp, IBGE and CTC



Mudanças no Uso da Terra

Medindo os Estoques de Carbono

Antes de banir o uso de áreas específicas, devem ser feitos estudos 

científicos para medir a quantidade de carbono que está estocada nas 

áreas atuais e de potencial expansão da produção de matéria-prima para

biocombustíveis.

Nem toda mudanças no uso da terra leva a geração de um “débito de 

carbono”. Por exemplo, o uso de pastagens degradadas para produção de 

cana-de-açúcar no Brasil resulta em um “crédito de carbono” e não em 

um débito, visto que a cana captura grandes quantidades de carbono no seu 

desenvolvimento.



Mudanças no Uso da Terra

Efeito Indireto 

Novos argumentos contra os biocombustíveis têm sido apresentados em estudos 
recentes, baseados em modelos de simulação sobre a realocação da produção agrícola 
em alguns países devido ao aumento da produção de matéria-prima para
biocombustíveis em outros países.

Entretanto, nenhum dos modelos disponíveis produz resultados confiáveis. Os 
modelos usados levam ao limite a questão dos efeitos indiretos do uso da terra, 
baseados em hipótese simplistas, e apresentam várias falácias:

Ignoram a tendência de aumento de produtividade da agricultura moderna

Assume que toda produção agrícola deslocada que é deslocada por outra (para
biocombustíveis ou não) necessariamente será realocada em áreas de floresta (high 
biodiversity areas). Ignoram conversão em áreas degradadas. 

Usam dados de desmatamento de 1990, quando as taxas de desmatamento eram altas no 
mundo. Portanto, superestima as taxas de conversão de ecossistemas nativos para 
agricultura



Segurança Alimentar: Alimentos vs. Energia

A discussão sobre o conflito Alimentos vs. Energia não faz sentido no Brasil

A área de cana deve se expandir sobre as áreas de pastagens degradadas, gerando 
benefícios ambientais, econômicos e sociais.



Segurança Alimentar: Alimentos vs. Energia
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BRAZIL:
AGRICULTURE VS. PASTURE AREAS

Number of  
bovine animals 

(million heads)

Pasture areas 
(million hectares)

Average density
(heads/hectare)

Brasil 207.1 200-220 ≈ 1.0

São Paulo 14.1 10 ≈ 1.4

Values for the year 2005

If the average density in Brazil was
1.4 head/hectare 

50-70 million hectares of pasture 
could be used for agriculture

If the average density in Brazil was
1.4 head/hectare 

50-70 million hectares of pasture 
could be used for agriculture

Source: Brazilian bovine flock IBGE. Pesquisa agropecuária municipal. Accessed 12/09/2007; Bovine flock and pasture areas in São Paulo Amaral, A.M.P. et al. Animal 
production estimates in the São Paulo state for 2006. Economic ionformation. São Paulo: Instituto de Economia Agrícola, v.37, n.4, p.91-104, abr.2007.



Certificação do Etanol – “A Babel das Certificações”

ETANOLETANOL

PBCB                       
Programa Brasileiro      
de Certificação em
Biocombustíveis

Governo Brasileiro

Certificação de Biocombustíveis           
Meó Consulting Team

Governo Alemão

Sustainable Production of Biomass  
Cramer Commission
Governo Holandês

RTFO
Renewable Transport Fuel Obligation 

Governo Reino Unido

BSI
Better Sugarcane Initiative

Reino Unido

RTSB                                                       
Round Table on Sustainable Biofuels

Suíça

SEKAB, GREENERGY
Suécia, Reino Unido

Inúmeras iniciativas 
de certificação estão 

em andamento

Como atender a 
tantas certificações?

Diretivas da UE
União Européia

Certificações Nacionais

Certificações Institucionais

Certificações Privadas



Certificação Global do Etanol – Modelo Ideal

Criar um foro multilateral e multistakeholder para certificação do ETANOL
como commodity global. Este processo deve considerar a sustentabilidade
de todas as matéria-prima envolvidas: cana-de-açúcar, milho, trigo, 
beterraba, batata, etc).

Deve abranger os três pilares do conceito de sustentabilidade: ambiental, 
social e econômico (eficiência produtiva x subsídios). 

O processo deve seguir a metodologia usual consagrada: criar um fórum →
acordar princípios gerais → definir critérios → criar indicadores →
implementar sistemas de monitoramento.

Deve considerar a sustentabilidade dos combustíveis fósseis x renováveis. 

Deve considerar o balanço energético e reduções efetivas de GEE.



www.unica.com.br
eduardo@unica.com.br

Obrigado. 


