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O etanol do Brasil será o único combustível capaz de cumprir as metas previstas para a 
expansão do consumo de biocombustíveis nos EUA na próxima década se tecnologias 
avançadas não se tornarem viáveis comercialmente logo, indicou ontem a Agência de Proteção 
Ambiental (EPA, em inglês).  
 
Uma resolução proposta pela agência define critérios rigorosos para o cumprimento das metas 
estabelecidas pela legislação americana, que condiciona aumento do consumo de 
biocombustíveis a reduções substanciais nas emissões de dióxido de carbono e outros gases 
responsáveis pelo efeito-estufa.  
 
A resolução é o passo inicial de um processo regulatório que levará meses para ser concluído. 
Embora o objetivo seja estimular mudanças na maneira como os biocombustíveis são 
produzidos nos EUA, criando incentivos para a adoção de tecnologias mais limpas, a medida 
também poderá criar oportunidades para usineiros brasileiros interessados em elevar suas 
vendas aos EUA.  
 
A legislação dos EUA determina que as refinarias do país comprem neste ano 42 bilhões de 
litros de biocombustíveis e elevem o consumo para 136 bilhões de litros até 2022. A maior 
parte da demanda gerada por essa obrigação atualmente é atendida pelas usinas de etanol 
locais, que usam o milho como matéria-prima.  
 
Mas os EUA querem frear a expansão das usinas de etanol de milho, para evitar que seu 
avanço continue empurrando para cima os preços do grão e gerando dificuldades para 
criadores de gado, indústrias alimentícias e outros setores. Segundo a lei, a produção de 
etanol de milho deve alcançar 57 bilhões de litros em 2015 e não poderá passar disso.  
 
Os outros 79 bilhões de litros que as refinarias precisarão comprar para cumprir as metas 
previstas por lei terão que ser produzidos com tecnologias mais modernas, capazes de 
assegurar reduções de 20% a 60% nas emissões de gases de efeito estufa associadas ao uso 
de gasolina. Somente o etanol do Brasil, feito de cana, teria condições de atender hoje aos 
critérios propostos pela EPA.  
 
Segundo cálculos preliminares apresentados ontem pela agência, o uso do etanol de cana 
como substituto da gasolina permitiria uma redução de 44% nas emissões de gases-estufa. 
Para cumprir as exigências da EPA, o etanol de cana precisaria assegurar uma redução de 40% 
a 50%. O uso de etanol de milho permitiria uma redução de apenas 16%.  
 
Combustíveis mais avançados como o etanol celulósico, que pode ser feito com capim, madeira 
e diversos resíduos vegetais, poderiam alcançar reduções superiores a 100%, diz a EPA. Mas o 
etanol celulósico ainda não é produzido em escala comercial em lugar nenhum do mundo e 
muitos especialistas acham que vai demorar para ele se tornar viável.  
 
A resolução da EPA adota um método controverso para calcular a contribuição das usinas para 
a mudança do clima. Além das emissões associadas diretamente à produção e à distribuição de 
biocombustíveis, a agência leva em consideração efeitos indiretos da expansão da indústria no 
desmatamento e no uso da terra em outras partes do planeta.  
 
A resolução será submetida a consulta pública por 60 dias. A administradora da EPA, Lisa 
Jackson, indicou que está disposta a rever seus cálculos, submetendo os modelos da agência à 
análise de cientistas e especialistas do setor privado. Representantes da indústria de etanol 
nos EUA e no Brasil se mobilizam para convencer a agência de que são capazes de alcançar 
reduções maiores do que as estimadas pelos modelos da EPA.  
 
Estudos de especialistas brasileiros recrutados pela União da Indústria da Cana-de-Açúcar 
(Unica) e encaminhados à EPA sugerem que o uso do etanol do Brasil em substituição à 
gasolina pode reduzir em 64% as emissões de gases de efeito estufa, mesmo incluindo na 



conta estimativas sobre o desmatamento e outros efeitos indiretos, se os modelos 
reconhecerem a adoção de práticas mais modernas pelas usinas.  
 
Na tentativa de atenuar o impacto negativo que a iniciativa da EPA poderá ter para os 
produtores de etanol de milho, o governo americano anunciou a criação de um grupo especial 
com a missão de ajudar a indústria doméstica a desenvolver tecnologias mais avançadas. O 
grupo será formado pelos departamentos de Agricultura e Energia dos EUA e pela EPA.  
 
Numa teleconferência em que a criação do grupo foi anunciada a jornalistas, o secretário de 
Energia, Steven Chu, disse ontem que a produção de etanol de milho foi "um bom começo" 
para reduzir o consumo de petróleo nos EUA, mas o investimento em novas tecnologias dará 
ao país "opções muito melhores". O governo pretende investir US$ 786,5 milhões neste e no 
próximo ano para desenvolver a produção de etanol celulósico. 
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