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A (IN)VISIBILIDADE DA PESQUISA CIENTÍFICA 
SOBRE BIOETANOL NA MÍDIA BRASILEIRA

Simone Bortoliero e Graça Caldas 

Introdução

Nas próximas duas décadas aproximadamente 30% do total da 
energia consumida pela humanidade será proveniente das fontes re-
nováveis segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE). 
Entre os motivos dessa mudança da matriz energética estão à neces-
sidade de redução dos gases de efeito estufa e a alta dependência do 
petróleo nos últimos 50 anos. Mas para que isso ocorra de fato, a saída 
tem sido uma combinação de políticas científicas e tecnológicas com 
investimento no setor energético e apoio as pesquisas puras e apli-
cadas na área. No Brasil, os investimentos estão sendo destinados à 
energia da biomassa, principalmente dos resíduos vegetais, como os 
da cana-de-açúcar que geram um total de 395.453.421 milhões de tone-
ladas de resíduos, segundo dados da Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO), em 2004. A cana-de-açúcar 
tem sua origem na Nova Guiné, no Oceano Índico, e chegou ao Brasil 
no século XVI, onde a mão de obra escrava foi utilizada como força de 
trabalho no plantio e na colheita. No século XX, o etanol da cana foi 
consagrado como combustível limpo e renovável, sendo essa planta 
associada a nossa matriz energética na co-geração de eletricidade e ga-
rantindo para o futuro a geração de plásticos verdes e biodegradáveis 
que reduziriam os resíduos sólidos no planeta. (MIRANDA, 2008)
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No país temos 43,8% da matriz energética originária de fontes re-
nováveis, aonde 14,6% vem de energia hidráulica, 29,2% de biomassa, 
sendo que 12,9% é de origem florestal, ou seja, produção de lenha e 
carvão vegetal.(COUTO; MULLER, 2008)

Um dado fundamental é entendermos que os investimentos na 
produção do bioetanol, como no caso brasileiro, dependem de fatores 
climáticos, abundância de terras e água e temos as condições favo-
ráveis, o que inclui o desenvolvimento e investimentos em tecnolo-
gias numa junção entre setor privado e público. Há poucas regiões no 
mundo onde se pode cultivar economicamente a cana-de-açúcar para 
fins energéticos. Os limitantes para isso se concentram na disponibi-
lidade de água e terras com bom relevo. O etanol pode ser obtido de 
diferentes matérias-primas que contenham açúcares ou polímeros de 
açúcares, como cereais, frutas, tubérculos, gramíneas, cana-de-açúcar. 
Os açúcares são convertidos diretamente em etanol via fermentação, 
após o processo de extração. O estado de São Paulo é responsável por 
93% de todo o etanol brasileiro e as previsões são para que em 2017 
toda a cana seja colhida mecanicamente. Para se ter uma ideia cada 
colheitadeira substitui cerca de 120 cortadores manuais, o que deixará 
180 mil vagas de trabalho eliminadas. (MIRANDA, 2008) A demanda 
será por trabalhadores qualificados e preparados para o uso da meca-
nização, uma das questões que exigirá políticas sociais para resolver 
o desemprego. 

O discurso político sobre bioetanol na mídia

No Brasil, o cenário apontado por um conjunto de pesquisadores 
nos mostra, de forma homogênea, o que se espera para o futuro da 
matriz energética nas próximas décadas. Um diagnóstico das princi-
pais pesquisas sobre bioetanol nas instituições como Universidade de 
São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
instituições localizadas no estado de São Paulo, bem como nossa par-
ticipação em eventos científicos sobre energias renováveis concentra-
dos no ano de 2008, possibilitaram informações fundamentais para 
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a constatação de que o discurso científico não teve o mesmo peso 
que o discurso político sobre energias renováveis na mídia nacional.  
Em 2007 e 2008, o tema bicombustível foi divulgado de forma exaustiva 
pelos principais veículos de comunicação do país, contudo os critérios 
políticos prevaleceram em detrimento de uma informação científica 
qualificada sobre os prós e contras da concentração dos investimentos 
brasileiros somente em bioetanol. 

Isso é uma constatação encontrada nas reportagens do Jornal 
Nacional e da Folha de São Paulo no período de fevereiro de 2008 à janei-
ro de 2009. Além do noticiário, avaliamos ainda a série “Aquecimento 
Global” do Globo Ecologia e as reportagens especiais do programa 
Repórter ECO da TV Cultura, e nesse sentido percebemos que as fon-
tes cientificas apareceram de forma contextualizada. Em que pese à 
abordagem política, há nesses programas especializados a presença 
de pesquisadores e se falou mais de Ciência e Tecnologia do que no 
dia a dia do noticiário nacional, caso do Jornal Nacional, da Rede Globo 
de Televisão e da Folha de S. Paulo.

A mídia analisada teve um comportamento que acabou se con-
figurando como de alinhamento com as visões do governo federal e 
em total defesa do bioetanol brasileiro, não priorizando as informa-
ções sobre as políticas científicas contidas no Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) dos biocombustíveis e nem de informações cientí-
ficas de procedência das principais instituições de pesquisa do país. 
Todavia, quando nos aprofundamos para além do discurso midiático 
do presidente Lula, e nos deparamos com as políticas cientificas e tec-
nológicas descritas no PAC dos bicombustíveis, onde são relatadas as 
pretensas ações quanto aos investimentos em pesquisa percebemos a 
grande contradição. Enquanto o discurso oficial faz uma defesa des-
se tipo de energia frente aos impactos do aquecimento global e sob 
a ótica de um modelo de agronegócio que gera emprego e que ele-
va o produto interno bruto (PIB) nacional, por outro lado, as ações de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (C.T & I) descritas no PAC, descrevem 
basicamente as ações de pesquisa e tecnologia para esse campo de for-
ma pormenorizada.
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As ações do PAC dos bicombustíveis

As ações descritas no PAC dos bicombustíveis no quesito desen-
volvimento tecnológico e inovação aplicada ao setor sucroalcoolei-
ro visam tornar mais eficiente a produção, o processamento e o uso 
de coprodutos da cana-de-açúcar, em especial o álcool combustível.  
Os investimentos também se concentram em novas tecnologias e na 
definição de rotas para produção de etanol e serão destinados para 
a pesquisa aplicada com ênfase para o aumento de protótipos indus-
triais, complementando aqueles já realizados pelo setor produtivo.  
A relação entre parceria pública privada é matriz dessas ideias forta-
lecendo a tese de que a pesquisa nesse campo está fortemente direcio-
nada para o mercado consumidor. 

Em 2009, as notícias veiculadas por diferentes veículos abordaram 
a saída da ex-ministra Marina Silva do Partido dos Trabalhadores 
(PT) por sua discordância das atividades desses planos em diferentes 
campos, pois estariam propagando a ideia de desenvolvimento sem 
sustentabilidade. Portanto, a leitura que fizemos das ações específicas 
desse PAC dos bicombustíveis buscaram descobrir àquelas que prevê-
em condições de sustentabilidade ou não. Observamos que as pesqui-
sas de base genética e varietal adequada às diversas regiões do país, 
a reprodução acelerada de plantas-semente por meio de biofábricas, 
o controle biológico de pragas, a transgenia, os organismos fixado-
res de nitrogênio, as pesquisas genômicas e proteômicas destinadas 
ao melhoramento genético, para produção de cultivares com melhor 
desempenho agronômico, visando à produção de etanol, e outros te-
mas relevantes, ampliando as ações da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), Agroenergia e da Rede Interuniversitária 
de Apoio ao Setor Sucro-alcooleiro (RIDESA), vão receber incentivos 
e financiamentos. 

As pesquisas relacionadas à identificação de micro-organismos, 
dentro da microbiota brasileira, para otimização do processo de con-
versão lingo/celulose em etanol, com vistas à sua utilização indus-
trial também estão contempladas no PAC bicombustíveis, bem como 
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ações previstas para investimentos setorizados em pequenas usinas 
de álcool, tecnologias para a pequena produção de etanol, uso da 
biomassa de cana, mecanização de lavouras de cana, utilização da 
palha, além de combustíveis de 2ª geração. O incentivo a rotas tecno-
lógicas para a obtenção do etanol e sua utilização como fertilizantes 
ou nutrientes para a agroenergia e o desenvolvimento de máquinas 
agrícolas para colheita mecânica também são citados no texto oficial. 
O Plano de Aceleração do Crescimento (2007-2011) cita de forma pon-
tual a capacitação de recursos humanos para a cadeia produtiva do 
etanol e cooperação técnico-científica com países que tenham acordos 
de cooperação internacional com o Brasil. 

O que a mídia deixou de dizer sobre Bioetanol

Apesar do discurso político contido no texto oficial do PAC – con-
siderar a criação de pequenas usinas e falar em capacitação de mão 
de obra – ainda são tímidas as medidas nessas áreas, principalmente 
o que se fez até o momento são ações de mecanização no campo pe-
las grandes usinas, a proibição das queimadas, o que não dá garan-
tia de um projeto de sustentabilidade quando falamos nos trabalha-
dores rurais nos canaviais em São Paulo, ou seja, não há garantia de 
emprego com a chegada da mecanização no corte da cana-de-açúcar.  
O PAC não fala de arrendamento de terras, nem do uso racional da 
água doce, principalmente não descreve cuidados e preservação do 
aquífero Guarani, na região de Ribeirão Preto local onde se concentra 
o maior número de usinas sucroalcooleiras. Outro aspecto questioná-
vel é a ausência de uma discussão que aponte a terra enquanto bem 
natural não renovável. 

A mídia divulgou aspectos econômicos como os dados contidos 
no Anuário Brasileiro de Cana-de-Açúcar que apontam o Brasil como 
o maior produtor mundial de açúcar de cana do mundo, o que repre-
senta 8% do PIB e 35% do PIB agrícola do estado de São Paulo, que 
atualmente responde por 60% da colheita brasileira. Essa cultura ocu-
pa 5,9 milhões de hectares no país, sendo a atividade responsável por 
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cerca de um milhão de empregos diretos, dos quais 511 mil apenas na 
produção de cana-de-açúcar. O restante está distribuído na agroin-
dústria de açúcar, de álcool e em outros nichos relacionados a essa 
cultura. São Paulo reúne 400 mil empregos diretos no setor. 

Diante desses dados, é de se esperar que o bietanol seja represen-
tado na mídia nacional como gerador de emprego, deixando de inves-
tigar os fatos históricos e culturais que irão demonstrar que desde o 
período colonial, a etapa da colheita da cana é feita de forma manual 
e até os dias atuais persiste um sistema de semiescravidão. Foi isso 
que encontramos em uma das edições do Caderno MAIS da Folha de São 
Paulo, em 2008, quando jornalistas investigaram a situação atual dos 
trabalhadores rurais nas usinas de São Paulo. Problema de exaustão 
no campo, mortes, dependência química de crack, uso da força física 
de nordestinos e nortistas para cortar 13 toneladas de cana por dia, 
más condições de moradia e de alimentação, se configuram entre as 
denúncias dessas reportagens investigativas publicadas na Folha de 
São Paulo.

A colheita mecanizada foi introduzida somente a partir do século 
XX e atualmente 40% da área colhida utiliza o processo mecanizado, 
com ou sem queima prévia para limpeza dos canaviais. Esse tipo de 
colheita depende de adequada topografia e ocorre em áreas onde há 
problemas com a mão de obra. 

Percebemos que também existem outros aspectos que devemos 
mencionar como aqueles ligados à questões culturais que envolvem a 
produção do etanol, tornando a queima dos canaviais uma operação 
econômica que esteve sempre associada a uma maior produtividade, 
a redução do esforço físico dos trabalhadores. Porém, as queimadas 
nos canaviais trouxeram um impacto maior nas consequências sobre 
a saúde e o ambiente. (RIPOLI; MIALHE, 1990) Sem as queimadas,  
já previstas na legislação, ocorre outro problema: a dificuldade de cul-
tivo após o manuseio intenso provocado pela colheita mecânica no 
solo. Por isso o PAC prevê investimentos no desenvolvimento de equi-
pamentos agrícolas.
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Quando o PAC defende investimentos na produção de biomas-
sa, vale ressaltar que a produção agrícola brasileira gera uma grande 
quantidade de resíduos que são aproveitados energeticamente em vir-
tude de tecnologias existentes. Os resíduos agrícolas são constituídos 
basicamente de palha, folhas e caules e o que não está sendo aprovei-
tado para produção de energia, vai ser usado como ração animal, e nas 
áreas de medicina e fertilizantes. Do ponto de vista mundial, os pro-
dutos agrícolas utilizados na obtenção de energia são: a cana (bagaço), 
arroz (casca), mandioca (rama), milho (palha e sabugo), soja (restos), 
algodão e beterraba. (CORTEZ; LORA; AYARZA, 2008)

Outro aspecto relevante é destacar o discurso político do governo 
Lula quanto à defesa de que a cultura da cana-de-açúcar não compete 
com outras culturas agrícolas e que a cana é superior ao milho, na pro-
dução em litros de álcool, milho este usado pelos EUA na produção 
do bioetanol.

Já as pesquisas para a produção do etanol combustível no Brasil 
mais utilizados comercialmente são: açúcares (cana, melaço, beterra-
ba), amidos (milho e trigo) e lignocelulosicos que é a fermentação de 
açúcares de vários carbonos, tecnologia complicada e que ainda não 
atingiu sua maturidade comercial, ou seja, a tecnologia ainda está sen-
do desenvolvida. Este é um dado não discutido na mídia nacional, 
ou seja, dependemos dessa tecnologia para o aumento de produção 
numa mesma área plantada. É essa tecnologia que irá garantir a dimi-
nuição do desmatamento em áreas de cerrado para o plantio da cana 
e o favorecimento da permanência de outras culturas agrícolas em di-
ferentes regiões do país. (LEAL et al., 2007)

Invisibilidade dos problemas sociais e ambientais

O PAC dos biocombustíveis do governo Lula e seus diferentes 
campos de atuação foram divulgados de forma esporádica, mas com 
certeza se tornaram de conhecimento público, inclusive de fácil acesso 
para os jornalistas brasileiros. Mas quando avaliamos a visibilidade 
do assunto bioetanol X pesquisa nos veículos estudados, com exceção 
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dos veículos especializados em meio ambiente, tivemos uma ausên-
cia de fontes científicas geralmente comuns nos eventos científicos da 
área em 2008, além de total desinformação sobre as diretrizes do PAC 
biocombustível. As polêmicas em torno da sustentabilidade do PAC 
biocombustível também não mereceram por parte das mídias estuda-
das reflexões aprofundadas.

Um dos cenários da pesquisa cientifica sobre biotenol que aparece 
no trabalho dos pesquisadores José Roberto Novaes e Francisco Alves 
(2007) é um levantamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) de 
São Paulo, que apontava a morte de 416 trabalhadores rurais em 2005 
no setor sucroalcooleiro. As causas das mortes não estão especificadas 
no relatório, mas a maioria delas está associada a acidentes no trabalho, 
segundo diretor da Federação dos Empregados Rurais Assalariados 
do Estado de São Paulo (FERAESP). Esses dados alarmantes já haviam 
sido publicados no jornal Gazeta de Ribeirão, São Paulo, em nove de 
julho de 2006 e foram novamente abordados no Fórum Unicamp em 
2008. Entre os veículos, esse tema mereceu uma cobertura especial e 
foi destaque no “Caderno Mais” da Folha de São Paulo, em 2008, onde 
há denúncias sobre o trabalho escravo, problemas de saúde ligados a 
dores musculares, morte por exaustão, uso de crack, falta de condições 
dignas de trabalho e de moradia. O Jornal Nacional divulgou apenas 
uma vez esse problema em todo ano de 2008.

Também não fica explícita nos veículos estudados, a contextuali-
zação sobre a história das tecnologias que impulsionaram a produção 
de bioetanol brasileiro. A primeira grande inovação foi de forma me-
cânica e realizada através da queima da cana em 1970. O tripé – capi-
tal, tecnologia e informação – foi a essência do modelo de produção 
do bioetanol no Brasil. No território nacional, os investimentos foram 
direcionados para as áreas de biotecnologia, mecânica (uso de máqui-
nas) e físico-química com o uso de fertilizantes e agrotóxicos na la-
voura, além das formas de organização do trabalho que aumentaram 
o nível de esforço do trabalhador e trouxeram lucro para as empresas. 
(SILVA, 1997)
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As pesquisas sobre bioetanol no estado de São Paulo

O cenário otimista da pesquisa científica e tecnológica sobre bi-
combustíveis que verifiquei nos eventos científicos de 2008, aponta 
que nos próximos 10 a 20 anos teremos o uso mais eficiente da biomas-
sa da cana e como consequência não haveria necessidade de aumento 
de áreas plantadas. Aqui temos, com certeza, um discurso de susten-
tabilidade. O que há de ponta seria a pesquisa com etanol celulósico, 
pois segundo os pesquisadores presentes na 60ª Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é um desafio degradar 
a celulose (deve haver uma quebra da estrutura cristalina da fibra do 
bagaço da cana), estudos ainda em andamento. Outro desafio são as 
pesquisas em hidrólise de celulose que é um processo que permite a 
produção de etanol a partir da biomassa (bagaço e palha), a gaseifica-
ção que permite o uso de biomassa para geração de energia elétrica 
ou combustível e as chamadas futuras “Biorefinarias” com seu custo 
relativamente baixo.

Um dos mais importantes pesquisadores e defensores do uso do 
bioetanol na matriz energética brasileira é o físico Rogério Cerqueira 
Leite. Para ele “a biomassa tem uma grande” vantagem do ponto de 
vista ecológico em relação aos combustíveis fósseis não-renováveis, 
pois a utilização da biomassa energética deixa o meio ambiente no 
mesmo estado em que estava quando a operação se iniciou, pois a 
quantidade de dióxido de carbono liberado é a mesma que foi absor-
vida no plantio da cana-de-açúcar.

Eventos científicos – fontes importantes para a mídia 
nacional

Nosso estudo partiu de um levantamento inicial dos eventos 
científicos sobre energias renováveis no ano de 2008 realizados na 
Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de São Paulo, 
o que possibilitou minha participação como ouvinte e algumas contri-
buições em mesas redondas. Os eventos científicos se tornaram fonte 
principal de meu trabalho, onde as informações obtidas através de 
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anotações e de vídeos disponibilizados pela organização desses even-
tos, permitiram uma checagem das principais pesquisas sobre bioeta-
nol no estado de São Paulo e de acesso às fontes científicas reconheci-
das no Brasil e exterior. 

Os dados coletados nos eventos científicos foram centrais em nos-
sa análise sobre a visibilidade do bioetanol nas mídias escolhidas para 
investigação. Como fonte de consulta, os eventos científicos na área 
de energias renováveis reuniram um conjunto de pesquisadores, da-
dos e informações evidenciando o que há de mais moderno, atual e 
promissor nesse campo. Como fonte de dados, os eventos científicos 
reúnem para os jornalistas científicos, um panorama do conjunto de 
opiniões favoráveis e divergentes sobre o tema, favorecendo o debate 
com a plateia presente nesses encontros, fato que os artigos e livros 
não traduzem de forma atualizada e contextualizada.

Como objeto de estudo, além dos eventos científicos sobre bicom-
bustível, foi analisado o jornal Folha de S. Paulo no período de fevereiro 
de 2008 a janeiro de 2009, o Jornal Nacional e as séries produzidas pela 
Rede Globo disponibilizadas no portal on-line de fevereiro de 2008 
a janeiro de 2009, a série “Aquecimento Global” do Programa Globo 
Ecologia, com um total de 20 programas (série produzida em 2007 e 
disponibilizada on-line em 2008) e as reportagens especiais do Repórter 
Eco da TV Cultura de São Paulo (2008) disponíveis on-line. 

Tivemos, portanto, uma amostra de produções oriundas de veí-
culos privados, públicos e especializados. Nesses veículos buscamos 
avaliar as fontes científicas presentes, verificando se o conteúdo ex-
pressava as pesquisas em andamento na USP e Unicamp, a representa-
tividade dos campos (Exatas, Biológicas e Humanas), a reflexão sobre 
a sustentabilidade do bioetanol, a procedência, ou seja, as instituições 
científicas divulgadas, os aspectos que envolvem a polêmica em torno 
das questões sociais e humanas referente ao tipo de trabalho nos cana-
viais, os aspectos econômicos, políticos e ambientais, a divulgação do 
PAC do biocombustível e suas diretrizes sobre pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico. 
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Dessa forma, buscamos compreender as representações sociais da 
cultura científica que envolve a divulgação do tema bicombustível, 
especificamente bioetanol, nas mídias escolhidas e descritas acima. 
Como exemplo, gostaria de citar a série de reportagens veiculadas en-
tre os dias 28/04 a 01/05 no Jornal Nacional. No dia 01/05, a reportagem 
“Cana-de-açúcar garante produção de bicombustíveis sem compro-
meter alimentação” feita pelo repórter Tonico Ferreira que afirma que 
o Brasil produz com “folga” e que exporta 30% e que dessa agricultura 
ainda saí o bicombustível barato. 

Segundo o repórter Tonico Ferreira, o Brasil tem provado que é 
possível alcançar dois objetivos: aumentar a produção de bioetanol 
e a produção de alimentos, pois a cana-de-açúcar é altamente pro-
dutiva. A fonte científica consultada novamente é a do físico Rogério 
Cerqueira Leite, que declara que “a cana é uma graça divina”, pois ela 
é o aperfeiçoamento de cinco séculos. Ela rende sete mil litros por hec-
tare, enquanto o etanol de milho rende 3,8 mil litros por hectare. Para 
contrapor a ideia de que o Brasil é um imenso canavial, uma nova fon-
te é entrevistada, o presidente da União da Cana-de-Açúcar (ÚNICA) 
Marcos Jank que afirma que a cana ocupa apenas 1% do território na-
cional, sendo sete vezes menor que a ocupação da soja. Marcos Jank é 
também presença constante em três eventos científicos realizados em 
2008, tanto na Unicamp com na USP.

Outro exemplo interessante de um argumento contrário à produ-
ção excessiva do bioetanol aparece na Folha de S. Paulo. O argumento é 
do jornalista investigativo Paul Roberts, que afirma que a média atual 
de carros nos EUA é 2,5 carros. Ou seja, para ele estamos trocando 
um sistema baseado numa fonte limitada, que é o petróleo, por outra 
fonte também limitada que é a terra arável e uma hora os dois acabam. 
Essa discussão sobre a terra como fonte não renovável não aparece em 
nenhum outro veículo analisado, mas aparece nas discussões cientifi-
cas quando há participação de agrônomos. 

Para o jornalista Paul Roberts, única fonte na matéria publica-
da pela Folha de S. Paulo, não basta substituir uma matriz por outra.  
A questão, no entanto, é a diversificação e devemos discutir a deman-
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da e não simplesmente a oferta, trocando gasolina por álcool. A maté-
ria termina afirmando que o consumo de carne é um dos fatores que 
mais consome energia e recursos naturais e que mais afeta o meio am-
biente. “Se o mundo inteiro resolver comer a quantidade média anual 
de consumo de carne dos EUA, Europa e Canadá, o mundo entra em 
colapso”, afirma o jornalista. (Folha de São Paulo, 23/06/08, A14)

No caso da Folha de S. Paulo, as representações sociais foram de 
caráter tecnológico e industrial e que envolve no estado de São Paulo, 
uma região dominada pelo agronegócio do setor sucroalcooleiro.  
As reportagens estão concentradas nas discussões entre bioetanol e 
aquecimento global: alimentos e desenvolvimento econômico; gera-
ção de empregos, crise econômica mundial, descoberta do Pré-Sal 
(Petróleo) e destruição de Biomas.

Outra fonte de dados para a pesquisa foram as informações 
con ti das nos vídeos gravados durante o evento da SBPC pela TV 
Universitária da Unicamp em 2008, além do acesso aos programas 
realizados pela emissora universitária nos últimos cinco anos, com 
conteúdo específico sobre bicombustíveis (programas de entrevistas 
com pesquisadores da universidade e convidados, além da cobertura 
de outras palestras em eventos em anos anteriores). 

A coleta de dados na Universidade de São Paulo, também esteve 
organizada nas informações obtidas durante minha participação em 
eventos relacionados ao tema bicombustível dentro das dependências 
da instituição. Outro aspecto dessa coleta foi o acesso a todos os ví-
deos produzidos nesses eventos que podiam ser assistidos em tempo 
real pela Internet ou acessados em outras datas.

Entre os eventos científicos citamos a I Conferência Internacional 
sobre Bicombustíveis realizada em São Paulo, em novembro de 2008, 
organizado pelo Itamaraty, e que contou com a participação de 92 paí-
ses, 38 ministros de estado e 407 delegados.

Por se tratar de um evento internacional, a grande novidade foi 
a proposta de criação de um centro internacional por Mohammed 
Hassam, diretor executivo da TWAS, sediada em Trieste, na Itália, 
durante a sessão “Bicombustíveis e Inovação: pesquisa e desenvolvi-
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mento; bicombustíveis de primeira e segunda geração; oportunidades 
para a ciência e tecnologia”. Hassam, também presidente da Academia 
Africana de Ciências, sugeriu que o centro internacional tenha seu 
ponto de partida na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp). Com a mesma posição de vários pesquisadores 
brasileiros, Mohammed Hassam, da TWAS, disse ser importante ha-
ver mais pesquisa e desenvolvimento voltados para o aumento da 
absorção de energia solar pelas plantas; a transformação de celulose 
em bicombustíveis; a elevação da eficiência energética dos motores 
automotivos e a redução das emissões de GEEs (gases do efeito es-
tufa) Para ele, os maiores desafios em Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (P&D&I) são a busca por matérias-primas para geração de 
energia renovável que não compitam com a produção de alimentos e 
por cultivos em áreas não tradicionais, como regiões desérticas e com 
solos mais frágeis. Essa posição também foi encontrada na análise das 
matérias publicadas pela Folha de São Paulo e veiculadas pelo Jornal 
Nacional na cobertura do tema abordado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pela FAO.

Para Lúcia Melo, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estra-
tégicos (CGEE), organização social ligada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) para o etanol ser efetivamente um redutor de emis-
sões, “tanto quanto está no nosso imaginário”, mais pesquisa para di-
minuir o uso de fertilizantes será necessária.

Silvio Crestana, presidente da Embrapa destacou que os ganhos 
obtidos pelo Brasil na produção de etanol, são advindos de pesqui-
sa, inovação e melhoria de gestão nos setores agrícola e industrial. 
As discussões estiveram concentradas nas restrições técnicas que as 
montadoras européias impõem às propostas de adição de 10% de eta-
nol à gasolina − sabendo-se que, no Brasil, essas montadoras fabricam 
veículos que já usam etanol, gasolina ou ambos como combustíveis.

Uma das fontes mais frequentes no noticiário brasileiro e tam-
bém nos programas especializados em Meio Ambiente, como o Globo 
Ecologia e Repórter Eco é do físico José Goldemberg. Nesta conferên-
cia internacional, José Goldemberg, representante da Comissão de 

projeto_dialogos_ciencias.indd   85 2/5/2011   14:32:57



//  Simone Bortoliero e Graça Caldas86 

Bioenergia do governo paulista e professor da USP, contou que o 
Estado já está criando um centro de P&D&I em bicombustíveis. De acor-
do com ele, o governo de São Paulo já reservou R$ 100 milhões para 
a estruturação do centro, que será vinculado às três universidades es-
taduais, USP, Unicamp e Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
Goldemberg ressaltou a importância da criação de regras por parte 
dos países para tornar obrigatória a adição de etanol à gasolina, como 
ocorreu no Brasil. Na opinião dele, esse tipo de política pública é mais 
importante até do que os investimentos privados ou governamentais, 
pois cria o mercado necessário para o produto e gera a necessidade de 
inovar.

Para Luís Fernando Laranja da Fonseca, coordenador do Programa 
de Agricultura e Meio Ambiente do WWF-Brasil é necessário discutir 
a importância de se repensar o papel do automóvel − segundo ele, 70% 
de um automóvel é confeccionado a partir da utilização do aço, ma-
téria prima que consome muita energia para sua produção. Também 
sugeriu a realização de P&D&I focado no uso de biocombustíveis no 
transporte público.

Cenários e desafios para a pesquisa sobre bioetanol

Do ponto de vista da pesquisa cientifica e tecnológica sobre bi-
combustível-bioetanol e sua visibilidade na mídia nacional podemos 
destacar a presença de três cenários no Brasil. Há o grupo dos defen-
sores intransigentes dos bicombustíveis, há os otimistas e há os cé-
ticos (pessimistas). As pesquisas oriundas do campo econômico são 
determinantes, pois há uma relação direta do investimento de grandes 
corporações multinacionais em pesquisa que acabam iniciando parce-
rias com empresas brasileiras. A relação da pesquisa com o mercado é 
totalmente de dependência. Em vários países do mundo, pesquisado-
res estão assumindo o papel político na condução de políticas públi-
cas e de investimento em biomassa. É o caso do pesquisador Rogério 
Cerqueira Leite, que é coordenador do Projeto Etanol, do MCT e cuja 
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função é viabilizar a substituição de 5% a 10% de toda a gasolina do 
mundo pelo etanol, até 2025. 

Entre os que apontam um cenário otimista está o pesquisador 
do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da 
Unicamp, Prof. Dr I. C. Macedo, por exemplo, que afirma que a de-
manda projetada de energia no mundo continua aumentando a uma 
taxa de 1,7% ao ano, e alcançará 15,3 bilhões de toneladas equivalente 
petróleo (TEP), em 2030. As reservas mundiais de petróleo que atual-
mente estão estimadas em 1,137 trilhão, só estarão disponíveis até 
2046. No Brasil, o ano chave seria 2024, quando sem levarmos em con-
ta a descoberta do Pré-Sal, as reservas brasileiras atuais de petróleo, 
chegariam ao limite se mantido o atual nível de consumo. Entre os fa-
tores que surgem na corrida pela energia renovável aparece um dado 
econômico, que vem oscilando desde 2005, sobre o preço do barril de 
petróleo. No grupo dos otimistas encontramos uma visão de que em 
decorrência de pressões sociais e ambientais associadas à elevação de 
preços do petróleo, estão sendo criadas condições de mercado para 
impulsionar à produção de agroenergia no Brasil. A visibilidade dos 
céticos ou até pessimistas, dos que cobram a sustentabilidade dessa 
matriz energética, a mídia cobre ainda com pouco critério as pesqui-
sas que abordam o lado humano e social dos bicombustíveis, a saú-
de dos trabalhadores, o sistema de trabalho escravo, o uso do solo, 
o uso da água, fertilizantes e o aumento da circulação de carros nos 
grandes centros urbanos. As reportagens especiais como a série so-
bre “Aquecimento Global” do Globo Ecologia produzido em 2007 e dis-
ponível na Internet traz uma abordagem sobre energias alternativas 
com diferentes enfoques, assim como o programa Repórter Eco da TV 
Cultura. Esses programas visam divulgar projetos alternativos em evi-
dências em diversas nações do mundo e também no Brasil, quanto ao 
quesito energias renováveis, além de contar com a valiosa contribui-
ção do jornalista ambientalista Washington Novaes. As reportagens, 
nesse caso, são apresentadas com um único tema, mas a apuração é 
rigorosa, profunda e analítica dos acontecimentos, é o caso da grande 
reportagem, reportagem em profundidade ou de investigação, onde 
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todas as questões socioambientais são levadas em consideração den-
tro de um contexto histórico e cultural, permitindo ao cidadão brasi-
leiro informação qualificada sobre os prós e contras dos investimentos 
massivos em uma única fonte de energia como o bioetanol. O acesso 
às informações sobre os avanços e retrocessos da pesquisa científica e 
tecnológica sobre o bioetanol e sobre outras fontes de energia como 
eólica, nuclear, ou solar é um direito do cidadão para se preparar e 
opinar sobre se queremos ou não que as cidades estejam entupidas 
de carros de passeio, se queremos correr riscos com o acúmulo de de-
sejos radioativos de uma possível instalação de usina nuclear no Rio 
São Francisco, visão já defendida inclusive pelo governador Jacques 
Wagner da Bahia. A sociedade precisaria estar municiada de infor-
mações e ter maior poder de decisão sobre quais energias renováveis 
queremos para o futuro do Brasil. 
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