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GOVERNO dos Estados Unidos
anunciou um ambicioso plano de

US$ 1,9 bilhão, com o objetivo de disse-
minar a produção e a distribuição do ál-
cool combustível no país, sendo que o:

• Departamento de Energia norte-
americano disponibilizará US$ 786
milhões do pacote de estímulo eco-
nômico aprovado pelo Congresso;

• Departamento de Agricultura supri-
rá US$ 1,1 bilhão para áreas do setor
contempladas na Farm Bill {o orça-
mento do setor agrícola).

O alcance das medidas visa: (i) au-
mentar da disponibilidade de etanol nos
postos; (ii) incrementar a produção de
veículos flex e (iii) ajudar os produtores
atingidos pela crise e queda dos preços.

Já em 2007, o Congresso dos Estados
Unidos tinha um requerimento para qua-
druplicar, até 2022, a adição de álcool e
outros biocombustíveis à gasolina consu-
mida no pais. Na ponta do consumo, os
norte-americanos pretendem adicionar
20% de álcool à gasolina até 2017.

Dos 136 bilhões de litros de combus-
tíveis renováveis exigidos pelo Congres-
so para serem misturados à gasolina até
2022, 21 bilhões devem provir de bio-
combustíveis avançados.

Para se ter uma idéia do tamanho do
mercado americano, o Brasil consumiu, em

2008, 105,9 bilhões de litros de combustí-
veis, incluindo todas as suas modalidades.

Ainda não há nenhuma medida no sen-
tido de revogar a taxação sobre o produto
brasileiro exportado para o mercado ame-
ricano. O ingresso do etanol brasileiro é
difícil nos Estados Unidos devido à sobre-
taxa de USS 0,54 por galão (3,78 litros) que
o país impõe sobre o produto brasileiro.

Mas, novidades poderão surgir em futu-
ro próximo. O presidente Barack Obama
mostra sua posição para tornar o setor de
biocombustíveis mais "limpo" e estimular
a produção de etanol a partir de cultivos
não-alimentícios. Para isso, foi montado
um Grupo de Trabalho Interagencial para
os Biocombustíveis, encabeçado pelos se-
cretários de Proteção Ambiental, Energia
e Agricultura. Sua tarefa consistirá em
identificar políticas que possam tornar os
biocombustíveis menos nocivos ao meio
ambiente e estimular a produção de au-
tomóveis flex:, capazes de rodar com gaso-
lina ou etanol.

Hoje, Brasil e Estados Unidos são res-
ponsáveis por pouco mais de 70% do ál-
cool produzido no mundo (no caso nor-
te-americano, de milho; no brasileiro, de
cana-de-açúcar).
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