
Etanol

Novos elementos para o debate

ATÉ POUCO tempo atrás, o princi-
pal foco do debate que envolvia os

bio combustíveis estava na capacidade de
reduzir a emissão de carbono na atmos-
fera e na competição com a produção de
alimentos. No entanto, recentemente fo-
rani divulgados estudos que avaliam ou-
tras características dos biocombustíveis
ou de seu processo de produção.

De um lado, os biocombustíveis po-
dem proporcionar significativos ganhos
econômicos, desenvolvimento rural, e
diminuir as emissões de gases do efeito.
De outro, sua produção pode causar a
expansão da fronteira agrícola, desrna-
tamento, poluição da água, problemas
de segurança alimentar, entre outras
preocupações.

Dessa forma, por meio de avaliações
técnicas, é necessário tornar mais claro
quais são os trade-offs envolvidos na pro-
dução dos biocombustíveis, considerando
a matéria-prima e a tecnologia utilizadas,
além da região produtora.

Aqui no Brasil foi divulgado pelo Iba-
ma e pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) um polêmico sistema que confe-
ria uma 'nota verde' aos carros de passeio
ao avaliar a quantidade de poluentes (di-
óxido e monóxido de carbono, óxidos de
nitrogênio e hidrocarbonetos) liberada
por cada veículo. De acordo seus resulta-
dos, os carros a etanol estavam entre os
maiores emissores.

Diversas entidades, com destaque para
a Única e a Anfavea, rapidamente se pro-
nunciaram apontando os equívocos do
sistema divulgado pelo MMA e pelo Iba-
ma, além de solicitar uma revisão na me-
todologia adotada.

No entanto, a divulgação de relatórios
que analisam outras particularidades dos
biocombustíveis não se restringe ao Brasil.
Em artigo publicado no final de outubro
pela revista The Economist, foram apresen-
tados três estudos (um relatório das Na-
ções Unidas e dois artigos publicados na
revista Science) que abordam outras con-
seqüências do uso dos biocombustíveis.
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