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Son Güncelleme Cumartesi, 20 Haziran 2009

Ateþi sabah saat
2'de yakýyor, 4'te söndürüyorlar. Ýki saat sonra da iþçiler tarlaya giriyor. 20
kiþilik bu grubun adý "mavi takým."

Üniforma yok ama herkes ayný renk giysiler içinde, bu sayede hangi vardiyada
olduklarý anlaþýlýyor. Bu, iþ bitip de topladýklarý þeker kamýþlarý
tartýldýðýnda önem kazanýyor.

Aðýr bir iþ

Ateþin yumuþattýðý þeker kamýþlarýný daha sonra keskin bir
býçak kullanarak kesmek kolaylaþýyor. Ancak güneþ tam tepede ve hava sýcakken
girilmesi gereken bir tarla var. Ham þeker topaklarý, þekerleme halini alýrken Vanilya
katýlmýþ soya sütü elden ele dolaþýyor.

Etanol üretimi

Yemeklerini yanlarýnda getiren iþçiler, her þey yolunda
giderse eve ceplerinde 10 sterlinle dönecekler. Çok deðil ama bölgedeki
ortalama yevmiyenin iki katýdýr. Bu iþçilerin, petrole en geliþmiþ alternatif
olan etanol üretme sürecinde olduklarýna inanmak güçtür.

Brezilya'da satýþa sunulan yeni otomobillerin yüzde 80'inden
fazlasý, yakýt olarak petrolün yanýnda etanol kullanmak için gerekli ekipmana
sahip biçimde üretiliyor. Her iki yakýtý da bulmak mümkün ama etanol þu anda
yüzde 80 daha ucuza satýldýðýndan, tüketiciye daha cazip geliyor.

Baþkan Bush, Amerikalýlarý Orta Doðu petrolüne baðýmlýlýktan
kurtarmaktan bahsetmiþti. Ancak bunun gerçekleþmesi 10 yýl alabilir.

Petrolün Brezilya'da etanol ile rekabet edebilmesi için ise
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varil baþýna 35 dolara düþmesi þarttýr.

Petrole alternatif

Bu þu andaki ham petrol satýþ fiyatýnýn kabaca yarýsýna denk
düþüyor.

Brezilya Cumhurbaþkaný Luiz Inacio Lula da Silva, ülkedeki
enerji devriminden 'memnun.'

Þeker sektöründeki bazý çevreler, ülkenin petrole
baðýmlýlýðýný azaltarak petrol ihracatýnda 400 milyar dolar tasarruf ettiðini
dile getiriyor. Þu anda hedef etanolün ithalatýný yapmaktýr.

Japonya Brezilya'dan 2008'den itibaren altý milyar litre
ithal etmeye hazýrlanýyor. 2012'den itibaren 70'den fazla yeni imalathane
açýlmasý planlanýyor. Sao Miquel dos Campos'taki Grupa Carlos Lyra'da þeker
kamýþýnýn yüzde 90'ý hala rafine þekere dönüþtürülüyor. Ancak geriye kalanlar
bir damýtma tesisine aktarýlýyor. Bira mayasý eklendikten sonra, þekerin alkole
dönüþtürülmesi süreci ardýndan geleceðin yakýtý elde ediliyor.

Þeker kamýþlarýnýn yýkandýðý ve kesildiði yerde gübre kokusu
var. Etanol dolu tanklarýn bulunduðu depo ise daha çok bira imalathanelerini andýrýyor.
Þeker kamýþlarýný Brezilyalýlarýn otomobillerinde kullanacaklarý yakýta
dönüþtürme iþlemi de yaklaþýk üç gün alýyor.

Kaynak: http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/story/2006/02/060217_energy_brasil.shtml
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