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O Brasil e a União Europeia (UE) vão lançar uma parceria triangular com a África na área de 
bioenergia. O objetivo é produzir etanol no continente africano para ser vendido no mercado 
europeu, um dos grandes consumidores mundiais. 
 
A parceria deverá ser assinada durante a reunião de cúpula Brasil-Uniao Europeia, no dia 6 de 
outubro, em Estocolmo (Suécia), com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Para 
o embaixador brasileiro na UE, Ricardo Neiva Tavares, a iniciativa poderá servir de modelo 
para outras cooperações triangulares. 
 
Com a iniciativa, o Brasil quer continuar fomentando a criação de um mercado internacional do 
etanol. Além disso, o país entrará com tecnologia e expertise na produção do biocombustível 
pela sua alta competitividade no setor. 
 
Países africanos obterão vantagens para produzir e dar opção para produtores pobres 
melhorarem sua renda. A comissão da União Africana, sediada em Adis-Abeba (Etiópia), vai 
centralizar as operações. Por sua vez, os europeus terão a garantia de abastecimento e de 
importação de etanol produzido sob estritos critérios de sustentabilidade ambiental e social 
delineados pelo Parlamento Europeu. 
 
Após a assinatura da parceria serão definidos os países africanos que serão incluídos na 
produção. A parceria pode incluir também construção de hidrelétricas, com expertise brasileira. 
 
A participação da UE como produtor e importador de etanol é essencial para transformar o 
etanol em commidity global. Uma diretiva europeia estabelece que o bloco deverá ter 20% de 
energias renováveis em sua matriz em 2020, com participação mínima de etanol e biodiesel de 
10% no consumo no setor de transportes. 
 
A produção de biocombustíveis se generaliza globalmente, mas a oposição não diminui. A 
Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) está propondo aos países 
um texto sobre possíveis decisões do Encontro de Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, 
marcado para 16 a 18 de novembro em Roma, que alveja a produção. Para a FAO, o mercado 
nascente de bioenergia é uma fonte nova e significativa de demanda de produtos alimentares 
como cana-de-açúcar, mandioca, milho e oleaginosas, que em muitos casos concorrem com 
outros alimentos no uso das terras e da água. 
 
A agência quer que os líderes políticos reconheçam que a utilização desses produtos para 
biocarburante deflagrou o aumento de subvenções que alcançaram US$ 11 bilhões em 2006 e 
proteção tarifária, e que isso estaria entre os fatores que levaram as fortes altas de preços dos 
alimentos nos últimos anos. A estimativa da FAO é de que na safra 2008/09, nada menos de 
104 milhões de toneladas de cereais e grãos terão sido destinados à produção de energia. 
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