
Brasil e EUA aprofundam parceria na área de energia 
Sergio Leo 
 
Em visita pautada por interesses econômicos e comerciais e por elogios ao Brasil como "ator 
global", o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, firmou no sábado, com a presidente 
Dilma Rousseff, um "Diálogo Estratégico em Energia". A iniciativa abre caminho para 
cooperação na exploração de energia alternativa e do petróleo obtido em grandes 
profundidades. Segundo a Casa Branca, Dilma recebeu com satisfação o anúncio de Obama de 
que enviará em maio ao Rio uma missão comercial para negócios na área de gás e petróleo. 
 
"Queremos trabalhar junto com vocês, ajudar com tecnologias e apoio para desenvolver essas 
reservas de petróleo de forma segura", explicou Obama, ao comentar o "diálogo estratégico" 
para um grupo de empresários reunidos pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 
Câmara Americana de Comércio, em Brasília, no sábado. "Quando vocês estiverem prontos 
para vender, nós queremos ser um dos maiores clientes." 
 
O "diálogo estratégico" foi elevado ao "nível presidencial", segundo o comunicado dos dois 
presidentes, que também alçaram ao mesmo nível os diálogos de parceria global e o 
econômico-financeiro. Os ministros dessas áreas foram instruídos a convocar reuniões para 
discutir os temas e "mantê-los informados regularmente". 
 
O interesse de Obama em pôr seu governo no terreno até agora trilhado sobretudo por 
agentes privados surpreendeu até o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ao Valor, 
ele admitiu ver com certo "ceticismo" a atuação do governo americano nos negócios de 
petróleo. Pouco antes do pronunciamento de Obama aos empresários, Gabrielli disse, no 
seminário, não ter "com quem falar" no governo sobre compra e venda de petróleo, 
conduzidas por empresas privadas. "Os EUA são um país capitalista, não tem estrutura 
institucional para isso". 
 
"Se o governo desenvolver uma estratégia para valorizar mais ainda essa relação, 
provavelmente ela aumentará", concedeu Gabrielli, lembrando que o Brasil já é o oitavo maior 
fornecedor de petróleo aos EUA e os americanos, os maiores importadores desse produto do 
Brasil, numa "relação puramente de mercado". O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 
também surpreendeu, pelo pouco entusiasmo, participantes do Fórum de Altos Executivos 
Brasil-EUA, no Itamaraty. Ao ouvir de um empresário referências a apoio dos EUA à Petrobras 
para explorar o pré-sal, respondeu que a companhia já tem capacidade suficiente. 
 
Segundo a Casa Branca, Dilma e Obama discutiram "intensificada troca de boas práticas" na 
exploração de petróleo e gás na plataforma marítima e, na próxima semana, representantes 
do Departamento do Interior americano terão encontro com autoridades brasileiras para 
"avançar o diálogo" sobre exploração segura de petróleo. Está prevista uma reunião de 
trabalho entre os dois países, no Rio, em outubro, para discutir exploração de petróleo em 
águas profundas e controle ambiental. 
 
Obama falou sobre o assunto com Dilma, que, segundo a Casa Branca, concordou em dar 
"passos concretos" para aumentar a cooperação nesse campo. Obama comentou o papel 
crescente do Brasil no mercado de petróleo e ressaltou o interesse na "parceira estratégica" 
entre os dois países e em participar, "como for apropriado", no desenvolvimento desses 
recursos, de modo "ambientalmente responsável e avançado tecnologicamente". Falou da 
missão comercial em maio, no Rio, aproveitando a conferência "Latin Oil Week". 
 
Um dos raros instrumentos governamentais americanos para atuar na área é o apoio 
financeiro aos exportadores de equipamentos dos EUA, por meio do Eximbank, seu banco de 
apoio ao comércio exterior. Gabrielli se queixou de que a linha oferecida pelo Eximbank, em 
2010, enfrenta dificuldades de liberação, pela excessiva burocracia do banco; e que não há 
financiamento para a instalação de empresas americanas no Brasil. Apenas uma parte dos US$ 
2 bilhões oferecidos despertou interesse de parceiros privados da estatal. "A China nos liberou 
US$ 10 bilhões; o BNDES, US$ 25 bilhões." 
 



Ele disse que, ao contrário do que se disseminou, não houve contrato de compra antecipada de 
pré-sal pela China. Há o empréstimo, em que a Petrobras se obriga a manter em depósito, nos 
bancos chineses, o equivalente aos juros, que serão abatidos à medida que a estatal vender 
óleo aos chineses. A Petrobras se compromete a oferecer 200 mil barris/dia, mas os chineses 
só comprarão se houver interesse e o preço for satisfatório. Não é o tipo de negócio a ser 
replicado com os EUA, onde o governo não compra petróleo, disse Gabrielli. Ele lembrou que o 
governo pode, porém, estimular a preferência por determinados fornecedores. Segundo um 
graduado diplomata brasileiro, o governo Dilma já notou que os compromissos relativos ao 
pré-sal causam alvoroço entre parceiros do Brasil, e quer evitar a impressão de que "loteia" 
antecipadamente os recursos conforme o poder econômico dos aliados. 
 
Um voo movido a combustível de cana-de-açúcar 
Alex Ribeiro e Virgínia Silveira 
 
A Embraer e a companhia aérea Azul preparam o primeiro voo experimental de um avião de 
passageiros movido com combustível de cana-de açúcar, num projeto que ganhou novo 
impulso com a assinatura, durante a visita do presidente Barack Obama ao Brasil, de uma 
parceria entre os dois países para a o desenvolvimento de bioquerosene de aviação. Em jogo, 
está a disputa por um mercado estimado em cerca de US$ 300 bilhões no mundo todo, e o 
interesse estratégico do Pentágono, o maior consumidor de querosene de aviação do mundo, 
em diversificar as fontes de combustível e de se tornar menos dependente de petróleo. 
 
De acordo com o diretor de Estratégias e Tecnologias para o Meio-Ambiente da Embraer, 
Guilherme de Almeida Freire, o primeiro teste em voo do bioquerosene, obtido da cana-de-
açúcar, será feito em um avião da companhia aérea Azul, na pista que a Embraer construiu, 
em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, para testar seus aviões em desenvolvimento. A 
previsão é de que o teste seja realizado no primeiro semestre do ano que vem.  
 
"A Azul será a primeira companhia aérea a utilizar esse combustível no mundo, a partir da rota 
tecnológica baseada na sacarose. Temos grandes expectativas de que o acordo com o governo 
americano possa dinamizar o processo de difusão do novo combustível, com a entrada de 
novos capitais", diz o presidente da Azul, Pedro Janot.  
 
O biocombustível que a Embraer utilizará em seus aviões comerciais, da família E-Jets, já está 
em fase adiantada de desenvolvimento nas instalações da empresa americana Amyris, parceira 
da fabricante brasileira num projeto ambicioso, que também envolve a companhia aérea Azul e 
a General Electric, produtora dos motores que equipam os jatos brasileiros. 
 
O processo de certificação do bioquerosene da Amyris terá que passar pelo crivo das agências 
reguladoras da aviação nos Estados Unidos e no Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). À Agência Nacional de Petróleo (ANP), caberá a autorização para a venda e o consumo 
do novo combustível, segundo Freire. 
 
A proposta das empresas é oferecer um produto seguro, renovável, estável em termos de 
custos e que represente uma significativa redução das emissões de gases do efeito estufa em 
comparação ao querosene de aviação, segundo Freire. Para as companhias aéreas, o novo 
combustível pode representar mais segurança diante da variação do preço do petróleo, pois o 
querosene de aviação responde por 30% a 40% dos custos. 
 
O vice-presidente da Amyris, Joel Velasco, afirmou que a companhia investiu cerca de US$ 50 
milhões no desenvolvimento do bioquerosene que será utilizado nos jatos da Embraer, mas 
que tem a pretensão de ser produzido em escala global. 
 
A Embraer iniciou as suas pesquisas sobre o uso de biocombustíveis em 2007. Dois anos 
depois assinou um memorando de entendimento com as empresas Amyris, GE e Azul para 
avaliar os aspectos técnicos e de sustentabilidade do novo combustível. Desde 2005, 
entretanto, a Embraer produz o avião agrícola Ipanema, movido a etanol, o primeiro no mundo 
a ser produzido em série. 
 



Pressionadas por regulações mais restritivas sobre a emissão de carbono, as companhias 
aéreas correm contra o tempo. As alternativas envolvem melhorar turbinas e design dos 
aviões para aumentar a economia, melhorar a administração dos voos e controle de tráfego 
aéreo e desenvolver novos tipos de combustíveis. A Iata, uma associação mundial de 
transporte aéreo, estima que os biocombustíveis possam tomar 6% do mercado, hoje de 
aproximadamente US$ 300 bilhões, até 2020. 
 
No solo, o querosene de cana-de-açúcar já foi aprovado em uma bateria de testes em 
laboratório. O plano da Amyris, que tem a empresa francesa de petróleo Total entre seus 
acionistas, é produzir o combustível em escala comercial até 2015.  
 
A cana não é a única candidata a substituir o petróleo. Em 2008, a Airbus voou com um avião 
A380 que usa uma tecnologia que transforma gás em combustível liquido. Empresas aéreas, 
como a Qatar e a United, fizeram experiências semelhantes Também estão sendo 
desenvolvidos combustíveis de camelina, pinhão manso e soja.  
 
O presidente da Amyris, John Melo, acredita que haverá mais de uma tecnologia vencedora 
para reduzir a dependência do petróleo, mas reconhece que existe uma espécie de corrida do 
ouro no segmento. "É como a internet, como o petróleo há 100 anos e todas as novas 
tecnologias", afirma o executivo.  
 
"Haverá alguns vencedores e muitos perdedores", continua ele. "A cana-de-açúcar tem boas 
chances? "Esperamos ser um dos vencedores", afirma Melo, que chama a atenção para o fato 
de que o Brasil tem boa escala e experiência na produção de biomassa. "O Estado de São 
Paulo é uma espécie de Arabia Saudita da biomassa, com escala, eficiência e baixo custo." 
 
Cooperação nuclear ganha força mesmo após acidente 
Francisco Góes 
 
Mesmo após o acidente com as usinas nucleares no Japão, ameaçadas de colapso após o 
terremoto e o maremoto que assolaram aquele país, os governos de Brasil e Estados Unidos 
deram novo impulso à cooperação conjunta para geração nucelar de energia com a visita do 
presidente Barack Obama ao país. O comunicado conjunto dos dois presidentes - Obama e 
Dilma - fala em "satisfação" com a inclusão da energia das usinas atômicas no Plano de Ação 
para Cooperação de Energia. Eletrobrás, o Ministério de Minas e Energia e o Departamento de 
Energia dos EUA terão rodada de discussões ainda neste ano para debater o tema. 
 
"Não fazemos demandas aos governos, mas temos expectativa de que a demanda por energia 
nuclear cresça no Brasil devido à taxa de crescimento no Brasil e à necessidade de diversificar 
fontes de energia", disse ao Valor Aris Candris, presidente da americana Westinghouse, um 
dos maiores fornecedores de equipamentos para usinas no mundo. "Em todo o mundo haverá 
um período de reavaliação e reengajamento [em energia nuclear]", previu o executivo, que 
negocia o fornecimento de reatores para Angra 3. 
 
Obama, segundo informou a Casa Branca, disse à presidente Dilma apoiar os planos dos 
setores de energia dos dois governos para cooperação na produção de energia nuclear. A 
rodada de discussões, neste ano, segundo o governo americano, tratará de medias de 
segurança, escolha de novas tecnologias, desenvolvimento de recursos humanos e análise de 
risco. 
 
A Westinghouse é candidata natural a se beneficiar dessa cooperação por dispor, segundo 
acredita o principal executivo da empresa, de tecnologia diferente da usada nas usinas 
japonesas, sem os fatores de risco que levaram ao superaquecimento dos reatores e à 
liberação de material radioativo no Japão. Candris foi um dos palestrantes destacados no 
seminário promovido em Brasília pela Confederação Nacional da Indústria e pela Câmara 
Americana de Comércio. 
 
Falando aos cerca de 250 empresários participantes do seminário - que, em seguida, ouviriam 
o presidente Obama no mesmo local - o presidente da Westinghouse afirmou que o acidente 



japonês não foi causado por mau funcionamento do reator nuclear, mas, sim, de seu sistema 
de refrigeração, externo à usina. O núcleo da usina resistiu ao terremoto e ao maremoto, que 
ocorreram num grau bem superior ao previsto nos cálculos de construção, mas as ondas 
formadas pelo terremoto aparentemente destruíram os geradores externos responsáveis pelo 
sistema de refrigeração, provocando o superaquecimento. 
 
"Temos um produto que está sendo construído na China e com vários contratos nos EUA que 
não exige energia externa, é de auto-geração", comentou Candris, para quem o acidente no 
Japão ressalta as vantagens do equipamento fornecido pela empresa americana. 
 
Os executivos da companhia acreditam que, quando for disseminada informação sobre as 
causas dos problemas no Japão, as reações contra energia nuclear deverão se reduzir. "Haverá 
uma desaceleração nos projetos, para reavaliar e assimilar as lições do acidente". No caso do 
Brasil, o cronograma de Angra 3, que deveria começar as operações em 2020, dá "muito 
tempo para planejar e implementar a nova usina". Candris vê no Nordeste o mercado mais 
promissor para a energia nuclear. 
 
No Rio, David Sandalow, subsecretário de política internacional do Departamento de Energia 
dos EUA, disse que a segurança deve continuar a ser uma prioridade quando se trata de 
energia nuclear. Segundo Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), a fonte nuclear terá tudo para continuar a ser desenvolvida. 
 
Com charme e carisma, Obama prega aproximação e defende a democracia 
Chico Santos e Paola de Moura 
 
O presidente Barack Obama no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro: “Juntos poderemos ter 
ainda mais prosperidade”O presidente americano, Barack Obama, usou seu charme e carisma 
para, em um discurso de 20 minutos a uma plateia de aproximadamente 2 mil pessoas, no 
Teatro Municipal do Rio, conclamar os brasileiros a estreitar mais a parceria com os EUA. Entre 
amenidades que foram do futebol à beleza do Rio e com a defesa apaixonada da democracia 
como pano de fundo, Obama encaixou o apelo à ampliação do comércio e à participação das 
empresas americanas nas obras de infraestrutura para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. 
Já na Cidade de Deus, deixou um rastro de alegrias e decepções, com sua visita-relâmpago. 
 
"Juntos poderemos ter ainda mais prosperidade", disse Obama no Municipal, após elogiar os 
avanços brasileiros no combate à pobreza e à desigualdade e fazer citações elogiosas ao ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à atual presidente, Dilma Rousseff.  
 
Em seu esforço de sedução, frisou que o Brasil deixou o bloco dos países carentes para tornar-
se cada vez mais protagonista nas grandes decisões mundiais. "A cada dia o Brasil apresenta 
mais soluções", afagou, enquanto defendia o estreitamento dos laços comerciais e os esforços 
para reduzir as barreiras ao crescimento desse comércio, um tema destacado no dia anterior, 
ponto por ponto, no discurso feito por Dilma ao final do seu encontro com Obama.  
 
Na Cidade de Deus, a comunidade acordou cedo. Centenas de moradores se aglomeraram na 
Praça do Lazer. Mas Obama só visitou a escola estadual Odilon Costa Neto e esteve com cerca 
de 30 crianças de projetos da Secretaria de Educação. Poucos o viram quando surpreendeu e 
saiu para acenar.  
 
Obama chegou por volta das 11h20, acompanhado da mulher Michelle e das filhas Sasha e 
Malia. Lá o aguardavam o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes, acompanhados 
de suas mulheres e parte dos secretários. Foram cerca de 30 minutos, enquanto o presidente 
assistia a uma apresentação de capoeira infantil e de samba. No fim, bateu bola com a família 
no pátio externo. A maioria saiu decepcionada. A aposentada Maria da Cota disse que chegou 
cedo e que não conseguiu ver nada. O serralheiro Antonio Ramos era outro que reclamava: 
"Deixamos de fazer o almoço de domingo". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A4. 


