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Nos últimos meses, o álcool foi indicado para resolver os dois grandes problemas do século: a 
substituição do petróleo como combustível e a diminuição do efeito estufa ocasionado pela 
poluição. 
 
O Brasil deve se tornar o principal produtor de álcool em larga escala, graças a uma perfeita 
combinação de clima, extensão territorial e abundância de água. 
 
Em função dessas perspectivas, a secretária de Estado norte-americano, Condolezza Rice, 
declarou : "O Brasil é uma potência regional prestes a se tornar uma potência mundial".  
 
Cada hectare de cana-de-açúcar no Brasil produz 6.800 litros de álcool, com um custo 
aproximado de 20 centavos de dólar por litro. Os Estados Unidos, primeiro produtor mundial, 
produzem álcool do milho; cada hectare rende 3.200 litros, ao custo aproximado de 40 
centavos de dólar por litro. A Austrália produz álcool da cana-de-açúcar por 30 centavos de 
dólar o litro. 
 
O interesse dos Estados Unidos em diversificar suas fontes de suprimento energético para 
reduzir sua dependência do petróleo e o fato de o Brasil ser o país mais adiantado do mundo 
na tecnologia de produção de energia renovável vão dar nova ênfase ao relacionamento entre 
os dois países. 
 
A visita de George Bush ao Brasil e a ida do presidente Lula aos Estados Unidos no final do 
mês devem consolidar o aprofundamento das relações bilaterais. Essa nova realidade 
reposicionará, em boa hora, os objetivos equivocados da incompetente política externa 
brasileira, até agora voltados para a América do Sul e África, segundo reiteradas declarações 
do ministro Celso Amorim. 
 
Atualmente, Brasil e Estados Unidos respondem por 72% da produção mundial de etanol, 
sendo que os norte-americanos produzem apenas para seu mercado interno. 
 
Uma parceria firmada por Bush e Lula levará à criação de um forum internacional de 
biocombustíveis, que pretende incentivar outros países a iniciar produção de álcool. O objetivo 
é criar um mercado global, capaz de representar uma alternativa ao petróleo, cujas reservas 
são limitadas e, em sua maioria, localizadas no complicado Oriente Médio ou na Venezuela. 
 
Por ser o país que melhor domina no mundo a produção e o uso do álcool como combustível, o 
Brasil é o sócio ideal na visão dos americanos para atingir esses objetivos.  
 
Para o Brasil, o acordo abre a perspectiva de se tornar um parceiro importante da maior 
economia do mundo e de ser o líder de um novo setor em expansão. 
 
Os Estados Unidos pretendem substituir, em 10 anos, 20% da gasolina consumida no país por 
combustíveis alternativos. A União Européia pretende utilizar 10% de biocombustíveis até 
2020. Estas metas representam um volume de aproximadamente 200 bilhões de litros de 
álcool. 
 
Segundo o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a produção brasileira, hoje de cerca 
de 17 bilhões de litros de álcool, poderá subir para 130 bilhões de litros em 10 anos. Só a 
receita da exportação do álcool poderá atingir mais de R$ 100 bilhões e gerar 1 milhão de 
empregos no país.  
 
Mas para obter esses resultados e manter nossa vantagem competitiva, é necessário investir 
em pesquisas de tecnologia para produção do álcool. 
 



Enquanto os Estados Unidos destinam, a fundo perdido, US$ 350 milhões por ano para 
aumentar a produção de álcool de milho, no Brasil o investimento é em torno de US$ 25 
milhões, feito por empresas privadas.  
 
Recentemente a senadora Hillary Clinton, possível candidata do Partido Democrata à 
Presidência dos Estados Unidos, pediu que o Senado americano liberasse US$ 1 bilhão para 
pesquisas com etanol. 
 
O Brasil tem todas as condições para estar à frente do processo mundial de substituição do 
petróleo. O governo não pode perder esta oportunidade e tudo o que ela representa para o 
país. 
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