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Embora esteja com metas apertadas a cumprir no que se refere à substituição de combustíveis 
fósseis pelos renováveis, a União Européia não parece disposta a flexibilizar regras para 
garantir a oferta de biocombustíveis nos próximos anos.   
 
Para o deputado federal Duarte Nogueira (PSDB-SP), membro da Comissão de Agricultura da 
Câmara, esta posição ficou clara nas reuniões que manteve em Bruxelas entre 5 e 9 de maio 
com membros do Parlamento Europeu responsáveis pela elaboração de um acordo bilateral 
sobre o etanol.   
 
Nogueira esteve em Bruxelas em companhia do também deputado Antonio Mendes Thames 
(PSDB-SP), e os encontros aconteceram no auge das discussões sobre o aumento dos preços 
globais dos alimentos, maximizada pela política energética dos Estados Unidos - que apostou 
no etanol de milho.   
 
"Explicamos que, nesse cenário, o Brasil produzirá 142,1 milhões de toneladas de grãos [nesta 
safra 2007/08], o que representa um aumento de 8% em relação ao ciclo anterior, e com uma 
área 1,6% maior. E o país colheu uma safra de 27 bilhões de litros de etanol, ou seja, 
conseguiu assegurar a oferta de alimentos e biocombustíveis".   
 
De acordo com o deputado, além da dúvida sobre a concorrência entre alimentos e 
biocombustíveis, os parlamentares brasileiros também foram questionados sobre a 
possibilidade de plantio de cana na Amazônia e sobre o desenvolvimento dos motores flex.   
 
"A matriz européia é calcada no diesel e a adoção do etanol ainda encontra resistência", disse. 
A UE tem como meta substituir 20% do consumo de combustíveis fósseis por biocombustíveis 
até 2020. Hoje a taxa média de substituição está em 8,5%.   
 
O Parlamento Europeu estima que serão necessários investimentos da ordem de ? 20 bilhões 
de euros para a instalação de usinas, produção de matérias-primas e criação de logística 
necessária para atender a essa demanda. A expectativa é que os negócios com 
biocombustíveis movimentem ? 227 bilhões de euros por ano e empreguem 300 mil pessoas 
no velho continente - fator que, somado ao desinteresse político de criar uma nova relação de 
dependência energética, desestimula o interesse pela importação das alternativas.   
 
"O que se pôde concluir é que os europeus vão investir fortemente para cumprirem a meta dos 
20% até 2020, e que até lá existe uma janela de oportunidades para o Brasil", disse Nogueira. 
No ano passado, o Brasil exportou à UE 500 milhões de litros de etanol, tendo a Suécia como 
principal cliente.   
 
De acordo com Nogueira, a UE vai anunciar novas regras, mais rigorosas, para selar o acordo 
bilateral de comércio de etanol com o Brasil. Além da exigência de respeito ao meio ambiente, 
o bloco também exigiu do governo brasileiro a assinatura de dez acordos trabalhistas 
internacionais.   
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