
ONU pede o fim da produção de biocombustíveis   

No antepenúltimo dia como relator da Organização das Nações Unidas (ONU) para o direito à 
alimentação, Jean Ziegler apelou em 29/4 por uma suspensão “total” da produção de 
biocombustíveis, segundo a Agência Lusa. Criticou também o trabalho da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Durante reunião com os 27 dirigentes das agências e organizações da ONU, iniciada  em Berna 
(Suíça), sobre a crise dos alimentos, Ziegler classificou o encontro como “um dia essencial 
para as pessoas que têm fome no mundo”. E renovou os apelos por uma “moratória total” 
sobre os biocombustíveis, que ele acusa de serem uma das causas do aumento dos preços dos 
produtos agrícolas. O mandato de relator termina amanhã. 

Ziegler condenou os esforços da OMC para concluir o ciclo de negociações de Doha. “A linha de 
(Pascal) Lamy (diretor geral da organização) é totalmente contrária aos interesses dos povos 
mártires da fome”, afirmou. O relator também criticou “a política aberrante do FMI”, que “com 
o objetivo de aplicar as divisas necessárias ao pagamento dos juros da dívida, impôs aos 
países mais pobres as plantações de produtos de exportação em detrimento das culturas de 
víveres”. 

Interrogado sobre as medidas protecionistas assumidas por alguns países em 
desenvolvimento, especialmente sobre o arroz, que chegam à proibição total de exportação, 
Ziegler reconheceu que esta atitude alimenta a especulação. Mas disse “compreender a atitude 
daqueles países que pensam em assegurar o próprio abastecimento”. 

Na última sexta-feira, o secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, lançou em Viena um apelo 
para uma “ação imediata” e concertada para fazer face a “uma crise mundial real”. Ainda 
segundo informações da Lusa, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental 
(Cedeao) e a União Africana convocaram reuniões extraordinárias para maio, a fim de discutir 
soluções para o aumento dos preços dos a-limentos.  

Ministro alemão apóia uso do etanol 

O ministro do Meio Ambiente alemão, Sigmar Gabriel, defendeu ontem o desenvolvimento dos 
biocombustíveis sempre que sua produção não acarretar riscos para o ecossistema, e apoiou o 
uso do etanol como alternativa limpa ao petróleo. Gabriel iniciou ontem uma visita de cinco 
dias ao Brasil e, em entrevista coletiva com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse 
que a combinação de cuidado ambiental e produção de combustíveis será estabelecida em uma 
futura legislação européia sobre a questão. “Serão exigidos certos critérios de respeito ao meio 
ambiente e de desenvolvimento sustentável para os exportadores de biocombustíveis e só 
continuarão no mercado europeu aqueles países que cumprirem esses critérios”, afirmou 
Gabriel. 

O ministro alemão disse estar satisfeito com algumas informações que recebeu de Marina Silva 
sobre a produção brasileira de biocombustíveis, e, em particular, de etanol a partir de cana-
de-açúcar. Gabriel explicou que, segundo essas informações, fica claro que “o etanol não está 
pressionando a fronteira agrícola sobre a floresta amazônica nem causa uma competição entre 
a produção de alimentos e a de biocombustíveis”. 

O ministro disse ainda que a “Europa mantém a meta de que até 2020 o combustível fóssil que 
for consumido esteja 10% misturado com combustíveis alternativos”, pelo que a bioenergia 
ganhará uma relevância maior. Gabriel e Marina Silva anunciaram que Alemanha e Brasil 
assinarão um acordo sobre energias alternativas em maio, durante uma visita da chanceler 



alemã, Angela Merkel, que deve chegar a Brasília em 14 de maio, antes de participar da 
Cúpula UE-América Latina, que será realizada em Lima. 

O ministro alemão fica no Brasil até sexta-feira. Durante sua estada no país, visitará diversas 
regiões amazônicas e conhecerá usinas de biocombustíveis, e, especialmente, de etanol.  
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