
Governo reduz Cide da gasolina
Medida visa a evitar aumento do combustível nos postos

Órgão ambiental reconhece que combustível de
cana reduz emissão de dióxido de carbono em 61%

Etanolbrasileiro
éaprovado por
agênciadosEUA

Renée Pereira
Raquel Landim

O etanol brasileiro conquistou
ontem a maior vitória dos últi-
mostempos:achancelaparaen-
trar nos Estados Unidos e, pos-
teriormente, no mercado glo-
bal. A Agência Americana de
ProteçãoAmbiental(EPA)clas-
sificouoetanolfeitodecana-de-
açúcar como um combustível
avançado, que reduz a emissão
de dióxido de carbono (CO2) em
61% comparado à gasolina.

A decisão abre um mercado
para o biocombustível brasilei-
ronosEUAentre15bilhõese40
bilhões de litros nos próximos
12 anos.

“O impacto de médio e longo
prazos dessa decisão é mais im-
portante até que uma eventual
redução da tarifa de importa-
ção de etanol dos Estados Uni-
dos”, avaliou o representante-
chefe da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (Unica), em
Washington, Joel Velasco. As
usinas nacionais trabalham há
dois anos para convencer o ór-
gão americano do benefício do
etanol para reduzir a emissão
de gases de efeito estufa.

A nova legislação americana
estabelece um consumo míni-
mo de biocombustíveis supe-
rior a 45 bilhões de litros este
ano. A previsão é elevar esse

volume para até 136 bilhões de
litros em 2022. Uma fatia de 80
bilhõesdelitros será reservada
para os biocombustíveis avan-
çados, que são celulósico, die-
sel de biomassa e outros. O eta-
nolbrasileirotemagoraumafa-
tia garantida de 15 bilhões de
litros – um volume três vezes
maior que todo o etanol expor-
tado pelo Brasil em 2008.

Paraserconsideradoumbio-
combustível avançado, é preci-
so reduzir a emissão de CO2 em
pelo menos 40% em relação à
gasolina. Além de ocupar o es-
paço reservadopara os “outros
avançados”, os usineiros brasi-
leirosquerem convencer os Es-
tados Unidos de que o etanol de
cana-de-açúcar pode ser usado
também no lugar do celulósico,
queaindanãotemproduçãoco-
mercial e deve chegar ao mer-
cado com um custo bastante
elevado.

A classificação de “avança-
do” é uma grande vitória para o
combustível brasileiro. Antes
dessa decisão, a agência ameri-

canajáhaviasoltadoumami-
nuta em que sinalizava que o
etanol de cana reduzia em
apenas 26% as emissões de
CO2. O cálculo considerava
outrosfatores,comoousoda
terra, ou seja, o aumento da
área plantada de cana deslo-
caria outras culturas rumo a
Amazônia.

O porcentual de 61% esta-
belecidopelaEPAveiopróxi-
mo do pleito da Unica, que
dizia que o etanol reduz em
72% as emissões de CO2. O
etanol de milho, por sua vez,
diminui em 20% comparado
à gasolina. Os produtores de
milho fazem forte lobby no
Congresso dos EUA por seu
combustível.

Paracombateresseprote-
cionismo, a Unica montou
umaestrutura,emWashing-
ton e no Brasil, com cientis-
tas, professores e especialis-
tas de lobby. “Boa parte da
decisão dos EUA foi resulta-
do do estudo técnico que en-
viamos à EPA”, disse o dire-
tor executivo do Instituto de
EstudosdoComércioeNego-
ciações Internacionais (Ico-
ne), André Nassar.

O próximo passo da Unica
é derrubar a tarifa de impor-
tação do etanol nos EUA,
que está em US$ 0,54 porga-
lão, e expira no fim do ano. ●

ENERGIA

Consumo de
biocombustíveis
nos EUA será de
45 bilhões de litros
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BRASÍLIA

O governo vai reduzir em R$
0,08 por litro o valor da Cide-
combustível (Contribuição de
IntervençãonoDomínioEconô-
mico) cobrado sobre a gasoli-
na. A medida, antecipada pelo
Estado em 12 de janeiro, é uma
tentativa de evitar o aumento
da gasolina na bomba por cau-
sa da redução, de 25% para
20%, da mistura de álcool. O
cortenaCidetambémprovoca-
rá pequena queda no valor do
ICMS cobrado pelos Estados,
de cerca de R$ 0,025 por litro.

Onovovalorterávalidadeen-
tre 5 de fevereiro e 30 de abril,
período em que valerá a altera-

ção temporária do porcentual
de mistura de álcool na gasoli-
na. Essa é uma das medidas do
arsenaldoMinistériodaFazen-
da para evitar o aumento da in-
flação e, com isso, tentar conter
uma alta dos juros pelo BC.

Entreaspossibilidades,ogo-
verno pode reduzir a alíquota
doImpostodeImportaçãopara
produtos que pressionam os
preços internos, eliminar as de-
sonerações fiscais concedidas
durante a crise para estimular
o consumo. O Ministério da Fa-
zenda promete também aper-
tarosgastosparacumprirame-
ta de superávit fiscal de 3,3% do
PIB sem usar o artifício de aba-
ter os gastos com investimen-

tos realizados dentro do PAC.
A desoneração da Cide, se-

gundo informou o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, re-
presentará uma perda de R$ 91
milhõesesteano.Maselegaran-
tiu que o valor não compromete
o cumprimento da meta fiscal.

O valor da Cide cairá de R$
0,23porlitroparaR$0,15.Man-
tega disse que a menor mistura
de álcool na gasolina e a eleva-
ção no preço do álcool fariam
com que o preço da gasolina su-
bisse 4%, em torno de R$ 0,10
por litro. A diminuição de Cide
edeICMSneutralizará esseau-
mento no preço final da gasoli-
na. ● RENATA VERÍSSIMO, ADRIANA

FERNANDES E FABIO GRANER
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B5.




