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EUAprocuramsubstitutodomilho

No Texas, cantor Willie Nelson é um
dosmaiores promotores do produto

Governo e empresas privadas investem em pesquisas com produtos como celulose, grama e gordura animal

Etanolseexpandeem
redutopetrolífero

TerrenoemIowajáse
comparaaodeManhattan
Região vive boom econômico por causa do etanol e
espera ver instaladas cerca de 30 usinas em um ano

LUCRO–Aumentodasplantaçõesdemilho, comoessaquerodeiaumausinaemMasonCity, fezdobrarpreçoda terrano Iowaemumano

Jamil Chade
ENVIADO ESPECIAL
FRANKLINTON

Emmeio a um boom de produ-
ção de etanol a partir do milho,
os EstadosUnidos já preparam
a segunda geração de biocom-
bustíveis, de matérias-primas
como grama, madeira, celulose
ou mesmo gordura animal.
Uma verdadeira corrida entre
váriasempresas,empartefinan-
ciada pelo governo americano,
estáocorrendoparasaberquem
conseguirá colocar no mercado
umprodutoqueseráaverdadei-
raalternativa aopetróleo.
PesquisaconduzidapelaUni-

versidade de Minnesota con-
cluiuqueosEUAnãotêmmilho
suficienteparaproduzirumvo-
lume de etanol que possa abas-
tecer toda a necessidade do
paísnospróximos20anos.Ogo-
verno,portanto,vemfinancian-
do pesquisas para a utilização
de matérias-primas alternati-

vas em vários locais do país. A
idéia é que esses produtos se-
riammais fáceis de ser obtidos
eaindagerariamníveisdeener-
gia superiores ao domilho.
“OBrasil não pode ser omo-

delodeproduçãoparanós”,afir-
mouLarryWooten, presidente
daFarmBureaudaCarolinado
Norte, que representa o setor
agrícola doEstado.
Estudos encomendados pe-

lo governo americano apontam
que, se o progresso científico
for satisfatório em comerciali-
zar o novo combustível, US$24
bilhõesserãoadicionadosàeco-
nomia americana em investi-
mentose40milnovospostosde
trabalhoserãocriadosaté2015.
Uma das empresas que fa-

zem parte da corrida é a dina-
marquesa Novozymes, que há
dois anos dedica parte das pes-
quisas em sua unidade na pe-
quenacidaderuraldeFranklin-
ton(EUA),paraencontraroco-
biçado combustível.

O cenário mais parece filme
de ficção científica. Entre lon-
gos corredores, equipamentos
sofisticados e cientistas com
máscaras, luvas e proteções, a
empresa busca novas enzimas
que possibilitarão a conversão
de materiais em etanol. Fotos
dos laboratórios são proibidas
e qualquer informação é cuida-
dosamentefiltrada.“Nãoquere-
mos que nossos concorrentes
saibam em que estágio esta-
mos”, afirmouumcientista que
levou oEstado ao local.
“O novo produto pode pas-

sar pelos primeiros testes em
cerca de um ano. Só não estou
autorizadoadizerquandoéque
essesprodutosserãocomercia-
lizados”, explicou. O cuidado
com as informações tem seus
motivos: omercadodeenzimas
quepoderãopossibilitaratrans-
formação química de produtos
agrícolas emetanol é calculado
emUS$ 12 bilhões.
Empresas como a alemã

Basf, a holandesaDSMea tam-
bémdinamarquesa Danisco fa-
zem parte da corrida para de-
terminar quem patenteará a
primeiradescoberta.NosEsta-
dos Unidos, empresas como a
Tyson Foods e Perdue Farms
estão em busca de energia de
restos de frango que não são
usados como alimentos.
Doladodogoverno,financia-

mentos do Departamento de
EnergianovalordeUS$250mi-
lhõesaessaspesquisasjáforam
fechados. Na semana passada,
o presidente George W. Bush
ainda fez uma visita à unidade
da Novozymes para demons-
traroapoiopolíticoà iniciativa.
“Bush está provando que não é
um representante das empre-
sasdepetróleo,masdeenergia,
seja qual for o formato”, afir-
mouMichaelOtt,daBiowa,em-
presa de biomassa em Iowa.

PREÇOS
Mas as pesquisas sobre as no-

vas formas de combustível não
respondemapenas a umdéficit
de milho. Para especialistas, o
uso do produto para o etanol já
começaasersentidonoaumen-
todepreçodosalimentos.Omi-
lho éusadonosEstadosUnidos
comoumdosprincipaisalimen-
tospara frango, suínos eoutros
animais.Comoaumentodopre-
ço do milho, crescem os custos
de produção de carne.
BillOassey,presidentedaex-

portadoradecarneMidamar, é
um dos que estão preocupados
com as conseqüências do eta-
nol. “Temosde avaliar se esse é
mesmo o futuro do combustí-
vel”, alertou.
Segundo estimativas da

American Farm Bureau, os lu-
cros dos produtores de carne
nosEstadosUnidosdevemcair
em 2007. Outro alerta é para o
fato de que uma proporção ca-
da vez maior de terras é usada
para produzir milho. O retorno
aos produtores é bem superior

aodeoutroscultivos.Comocon-
seqüência, a geografia agrária
americana estámudando.
No Estado de Iowa, por

exemplo,asojatradicionalmen-
teocupou50%daproduçãoagrí-
colapordécadas.Hoje,nãopas-
sade 30%, diante de 70%demi-
lho.SegundooConselhoNacio-
naldeAlgodão,muitosproduto-
resnosuldosEUAtambémpas-
sarama produzirmilho.
“Os lucros com o milho são

superiores ao que um fazendei-
ropodeobtercomsoja, algodão
ou outro cultivo. Além disso,
nãohágarantiasdequeossubsí-
diosdadoshojeàagriculturase-
rão equivalentes à ajuda que os
produtoresreceberãoseestive-
remenvolvidoscombiocombus-
tíveis”, explicou um consultor
decommoditiesnaBolsadeVa-
lores deNova Iorque.

†O repórter viajou a convite
do Departamento de Estado
americano

IOWA CITY

Naprincipal regiãoprodutora
de milho do mundo, o etanol
está gerando um boom econô-
mico.NapequenacidadedeIo-
wa City, com 60 mil habitan-
tesno centrodosEstadosUni-
dos, produtores, banqueiros e
investidores não escondem o
entusiasmo com as oportuni-
dades de negócios abertos
com o novo combustível e as
metas do governo de ampliar
ousodo etanol.Opreçoda ter-
ra dobrou em apenas um ano
no Estado de Iowa e se tornou
um dos investimentos imobi-
liários mais lucrativos dos
EUA, comparado somente a

adquirir um apartamento no
centro de Manhattan.
O etanol já existia na região
desde os anos 70, mas em pe-
quena escala e não para o uso
em veículos. “Ríamos quando
escutávamos falar do Brasil e
os carros movidos a etanol”,
afirmou um produtor de milho
da região, que conta que nos
anos 80 e parte dos 90 a região
sofreu com a queda de renda
entre os agricultores.
Iowa já prevê uma verdadei-
ra revolução em sua economia.
Hoje, o etanol já corresponde a
umPIBdeUS$8bilhõesparaa
região de apenas 2 milhões de
habitantes. Pelos planos do go-
verno Bush, os EUA produzi-

rão 35 bilhões de galões de eta-
nol até 2017. A esperança dos
produtores de Iowa é de que
quase metade dessa produção
virá domilho local.
Cerca de 30 usinas devem
ser inauguradas nos próximos
12meses na região e terão a ca-
pacidadedeproduziroutros6,2
bilhões de galões de etanol. Em
quase todas as cidades, placas
anunciam que, em breve, uma
nova usina será estabelecida.
Não por acaso, Iowa está se
tornando um dos destinos pre-
feridos dos investimentos em
agricultura e energia hoje nos
EUA. No ano 2000, era o 49ª
principal destino de investi-
mentosnopaísentreos50Esta-

dos. Hoje, ocupa a 8ª posi-
ção. “Omilhodobroudepre-
ço em apenas um ano por
causa do etanol. Isso certa-
mente temumimpactodire-
to na economia da região”,
afirma Ed Flaherty, gerente
de uma filial do USBank em
Iowa.
“Oetanolestátrazendode
volta o valor ao trabalho dos
agricultores”, afirmou Mi-
chael Ott, diretor da empre-
sa Biowa. Um dos resulta-
dos,segundoele,éavaloriza-
ção do preço da terra. Pes-
quisasmostramque, ao lado
de apartamentos em Nova
York, as terras de Iowa es-
tãoentreosvalores imobiliá-
rios que mais aumentaram
em2006.ParaNicolasAbou
Assaly, advogado imobiliá-
rio em Cedar Rapids, com-
prar terras em Iowa hoje é
um grande desafio. “Nin-
guém quer vender, pois há a
perspectiva de muito lucro
com a produção do etanol.”
Hoje, o preço de um hectare
na região chega aUS$ 8mil,
quaseodobrodovalorcobra-
do no início de 2006. ● J.C.

AP

DALLAS

Entre umamúsica country e as
últimas notícias, a rádio 171 no
interior do Texas faz questão
de anunciar a cada hora aos ca-
minhoneirosospostosdegasoli-
na que podem ser usados para
abasteceretanol.Obiocombus-
tível dá seus primeiros passos
no coração da produção de pe-
tróleo dos EUA.
O Texas é responsável pelo
maior refino dos Estados Uni-
dos, com mais de 4 milhão de
barris por dia, e conhecido co-
mo um dos locais onde o setor
petrolíferocontacommaiorpo-
derpolíticoeeconômico.NoEs-
tadoemquea famíliaBushacu-
muloupodereconômicoepolíti-
co, o governo americano man-
témreservasestratégicasdepe-
tróleoeomaiornúmeroderefi-
narias.Nadadisso impedeaex-
pansão do etanol na região.
Partedaprodução temvindo
daconversãodeproduçãoagrí-
cola do Estado em etanol. Um
dos mais ativos promotores do
novo combustível na região é o
cantor de música country
Willie Nelson, que criou no ano

passadoaempresaBioWillie.A
idéiadocantorétentarconven-
cer os motoristas de caminhão
a fazer algo pelo meio ambien-
te,mas tambéma ajudar os Es-
tadosUnidosadeixardeserde-
pendente do petróleo doOrien-
teMédio,alémdecontribuirpa-
ra elevar a renda dos produto-
res agrícolas.
RichardBracken,de54anos,
que há 20 transporta carne do
Texas em seu caminhão, deci-
diuaderiraoetanol.“Algopreci-
samos fazer. Esse petróleo vai
ficar cada vez mais caro”, afir-
mou, enquanto esperava para
abastecerseuveículonasproxi-
midades deDallas.
Paragarantiroabastecimen-
to, a empresa de Willie Nelson
percorreoTexastentandocom-
prar postos de gasolina para
transformá-los e incluir etanol.
Já foram instalados no Estado
16 deles e outros 7 Estados do
sul do país também contam
com bombas de etanol. Além
disso, a empresa começa a fe-
char acordos com companhias
de ônibus escolares do Texas
paraque tambémmigrempara
motores flexfuel. ● J.C.
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