
Desde a divulgação, no día 2 de feve-
, .

reiro deste ano, da primeira parte do relatório
do Painel Intergovernamental sobre Mudan-

ça do Clima1, revê início um novo momento
do debate em torno tio futuro nada promis-
sor diagnosticado pelo IPCC2. Essa nova fase

foi marcada pelo aumento da pressão sobre
governos de todo o mundo por iniciativas
de mitigação das mudanças climáticas, seja
pelo impacto direto das informações do re-
latório, seja pela grande atenção dada pela

mídia, que passou a divulgar uma avalanche
de informações e entrevistas com especialis-
tas sobre o assunto.

O contexto de preocupação não é de
se estranhar, quando são projetadas eleva-
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aquecimento global que ameaçam de extin-
ção várias espécies de animais e vegetais, e
devem prejudicar a produção de alimentos.
Está previsto ainda que a elevação no nível
dos mares pode deslocar no decorrer deste
século até quarenta e dois milhões de habi-
tantes de áreas costeiras no país4.

Tentar traçar uma alternativa de fu-
turo exíge uni esforço coletivo da popu-
lação mundial, passando por políticas de
Estado sobre o uso de recursos naturais e a
redução das emissões de gases que agravam
o efeito estufa (GEEs) da Terra, iniciativas
de empresas privadas para a diminuição
da poluição e do impacto ambiental que
geram, e um papel mais consciente e pró-
ativo do cidadão no que diz respeito a suas
opções de consumo e de uso de energia e
de recursos naturais,

Opções de desenvolvimento

No contexto internacional, as dis-
cussões vêm reforçando a polarização
entre países desenvolvidos e países em
desenvolvimento. Os primeiros admitem
sua responsabilidade pelo agravamento
do aquecimento do planeta devido às ini-
ciativas de crescimento econômico, que
promoveram impacto ambiental e au-
mento exponencial de emissões de GEEs
desde a Revolução Industrial-, mas ainda
se mostram relutantes em adotar políticas
efetivas de redução da poluição.

A maioria dos signatários do Pro-
tocolo de Quioto6 ainda tem grande difi-
culdade em alcançar a meta de redução de
emissões a um nível 5% inferior do obser-
vado em 1990. Isso faz parecer impraticável
se comprometer com urna meta de redução
de 20 a 30% de emissões de GEEs, como
recentemente proposto pela União Euro-
péia7, ou com a meta de redução de 60%
das emissões defendida pelo presidente do
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, Achirn Steiner, em sua visita ao
Brasil no início de março8,

De outro lado, países em desenvol-
vimento, como Brasil, China e índia, que

estão entre os maiores poluídores do mun-
do, exigem tratamento diferenciado para a
redução de emissões e resistem à fixação de
metas, argumentando que têm o direito de
promover seu crescimento, assim como o fi-
zeram os países ditos desenvolvidos.

Esse argumento tem sido replica-
do freqüentemente pelo presidente Lula,
ao mesmo tempo em que o país, revela,
no discurso oficial, considerar-se um ator
que contribui para as políticas de redução
de emissões, como se divulgou durante a
recente visita do presidente dos Estados
Unidos ao país9, Duas razões principais
são dadas para isso: a diminuição dos índi-
ces de desrnatamento da Floresta Amazô-
nica - fonte de aproximadamente 70% das
emissões de C02 no país10 - e a pesquisa e
produção para consumo interno e exporta-
ção do biocombustível.

O biocombustível é aquele obtido
a partir de fontes vegetais corno a cana-
de-açúcar, no caso do etanol, e a soja, no
caso do biodiesel. E tido corno fonte de
energia limpa, unia vez que é 80% menos
poluente que os combustíveis fósseis, e
não lança na atmosfera CO, proveniente
do carbono que estava preso no subsolo
há milhões de anos, rnas sim do carbo-
no que foi usado pela planta durante seu
crescimento e existência u.

Por trás do discurso

Alguns fatos revelam que o esfor-
ço do governo brasileiro para mitigar as
mudanças climáticas ainda está mais num
campo do discurso do que da ação práti-
ca. Em primeiro lugar, porque o país, o
quarto maior poluidor do mundo, ainda
não propôs uma política efetiva de redu-
ção de emissões, mitigação e adaptação
às mudanças climáticas. Além disso, não
sinalizou um diálogo conjunto entre di-
ferentes áreas do governo como a Casa
Civil, Ciência e Tecnologia, Desenvolvi-
mento, Energia, Meio Ambiente e Desen-
volvimento Agrário para construir uma
estratégia consistente.
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A outra questão é que, apesar da re-

dução em are 30% nos índices de desma-
tamento da Amazônia em 2006, o Brasil
ainda perdeu aproximadamente treze mil
quilômetros quadrados de floresta naque-
le ano, num contexto de retração no setor
agropecuário, e teve a rnais alta média de
desmatamento anual no período 2003-
200612. A título de comparação, temos
que a estimativa de emissões resultantes
do desflorestamento na Amazônia brasi-
leira para a década 1989-1998 esteve en-
tre 100 c 200 megatoneladas de carbono,
algo entre 10 e 15% das emissões mun-
diais no período13, sendo que a média do
desmatamento foi de 14.900 quilômetros
quadrados por ano. Bastante inferior aos
cerca de 21.100 quilômetros quadrados
observados de 2003 a 2006, que resulta-
ram na emissão de 996 megatoneladas de
carbono Í1.

O rnais alarmante é que a iniciativa que
está sendo anunciada pelo governo brasileiro
como potencialmente mitigadora das mudan-
ças climáticas pode ter efeito contrário, e se
tornar um vetor de agravamento das emissões
de gases que produzem o efeito estufa.

Estimativas da expansão

Fundamentar a ação brasileira para
mitigação das mudanças climáticas na
ampliação do uso do biocombustível nos
mercados interno e externo é uma op-
ção bastante controversa, principalmen-
te quando se sabe que essa expansão está
vinculada ao aumento da área cultivada
dos insumos agrícolas.

Em relação ao bíodíesel, o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário apon-
ta que a soja será responsável por 60%
da matéria-prima utilizada na produção
e prevê a implementação de novecentas
grandes usinas até 2035, com capacidade
superior à produção de cem milhões de
litros ao ano de biodíesel, contando com
uma eficiência energética que passe dos
atuais 500 kg/hectare para 5 ton/hectare,
e a incorporação de quase vinte milhões
de hectares de novas áreas para o plan-

río da oleaginosa, principalmente sobre o
bioma do Cerrado .

Segundo estudo de Assis e Zucarelli,

a demarcação destes territórios de

expansão, escolhidos por suas exten-
sas áreas planas que facilitam a me-
canização das plantações, não leva
em consideração a importância eco-
lógica dos ecossistemas de chapadas,
predominantes no Cerrado Contí-
nuo. Composto por solos profun-
dos e permeáveis esse ecossistema é
responsável pela recarga hídrica do

bioma e pela distribuição das águas
que abastecem, praticamente, toda a
bacia dos rios São Francisco e Ara-

guaia/Tocantins, além das bacias do
Paraná, Atlântico Norte-Nordeste,
Atlântico Leste e parte dos afluen-
tes da margem direita do Amazonas

(MAZZETTO, 2005) .

Como se não bastasse, mesmo que a
expansão da soja se restringisse ao Cerrado
e não avançasse para o norte, como já vem
ocorrendo, já constituiria em si uni estimu-
lo ao desmatamento da Amazônia brasileira,
uma vez que a porção do cultivo da oleagi-
nosa que não é feita sobre áreas de florestas
avança sobre antigas pastagens. Assim, ca-
pitaliza a pecuária para abrir novas áreas na
Amazônia, conforme mostra estudo do ins-
tituto Socioambiental:

A velocidade do aumento do re-
banho bovino em toda a Amazô-
nia e da área cultivada no Mafo
Grosso (responsável por mais de
90% da produção de soja da re-
gião) têm acompanhado os índi-
ces do desflorestamento. Entre
1998 e 2004, a área plantada com

soja no Mato Grosso subiu de 2,6
milhões de hectares para 5>2 mi-
lhões. O total de cabeças de gado
na Amazônia Legal (fora o Leste
do Maranhão) passou de quase
37,8 milhões para mais de 65,7
milhões, de acordo com estimati-
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vá do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) 1S.

No caso da cana-de-açúcar, também
está prevista uma ampliação ciei. área pianfacia.

A expectativa de maior deman-

da por etanol, tanto no mercado
doméstico, devido ao aumento

de veículos bicornbustíveis, quan-

to no externo por adequações às
exigências do Protocolo de Quio-

to; tem se transformado no argu-
mento central para ampliação das
áreas de plantio de cana-de-açúcar.

A estimativa é que para atender às
demandas vindouras o Brasil pre-
cisará produzir, daqui a sete anos,
cerca do dobro de etanol e ainda
mais 44% de açúcar. Para tanto,
seria .necessário ampliar a produção
de cana em cerca de 230 milhões

de toneladas (CGEE, 2005i9) e
isso representaria um incremento
na área plantada da ordem de 3
milhões e 200 mil hectares20.

Isso numa lavoura que já causa inúme-
ros problemas ambientais, conforme aponta
o estudo de Assis e Zucarelli:

A pesquisa de campo pôde consta-

tar que a produção canavieira tem.
ocasionado muitos problemas am-
bientais, tais como: destruição de
áreas com vegetação nativa, conta-
minação de solos, nascentes e rios,

poluição da atmosfera pela queima
de canaviais, destruição da biodi-
versidade, dentre outros mais. O
problema ambiental mais visível
são as queimadas em canaviais, que
acontecem em aproximadamente

80% dás áreas plantadas21.

nação do espaço com a conseqüente expul-
são do homem do campo e o acirramento
de conflitos por terra, além da exploração

de mão-de-obra e a diminuição da produ-
ção de alimentos12,

O estudo aponta que os impactos
ambientais decorrentes do cultivo da cana
são especialmente intensos, em áreas de re-
serva legal isoladas em meio aos canaviais,
sobre as espécies animais que habitam essas
áreas e as populações humanas que vivem

perto dos plantios. Também lista a reorde-

Incertezas sobre o abastecimento de
alimentos, em relação à possibilidade de reo-
rientação de cultivos não é suspeita sem fun-
damentação. Caso semelhante já vem ocor-
rendo no México, Em. janeiro, centenas de
pessoas fizeram protestos contra o aumento
do preço da tortiiia, gênero básico da alimen-
tação no país, em decorrência de parte do
cultivo do milho - a base da tortiíla - ter
sido destinada à produção de biocombustí-
vel nos Estados Unidos23.

A exemplo dos efeitos da lavoura de
cana-de-açúcar, o estudo de Assis e Zucareíii
afirma que

a consolidação da soja como ma-
téria-prima principal para a elabo-
ração do bíodiesel implica o em-
prego de um modelo de produção
que traz em seu bojo o plantio de
monocultura, a concentração de
terras, a expulsão do pequeno
produtor, a supressão de matas

nativas, dentre outros impactos
socioambientais24.

A velha nova política

Ao basear uma estratégia de pro-
dução do biocombustível na expansão de
áreas de cultivos, sem no entanto deixar
cíaro se medidas de sustentabilidade socio-
ambiental serão tomadas, o governo revela
que sua proposta mais se aproxima da já
conhecida política de crescimento econô-
mico em detrimento do meio ambiente c
da população, que marcou os cinco séculos
da história do Brasil, do que de uma inicia-
tiva inovadora, como apregoam o discurso
oficial e o próprio rótulo biocombristível.

Warren Dean (2004) oferece diversos
exemplos dessa política. Desde o pau-brasil,
que foi o primeiro foco de exploração econô-
mica em larga escala — e5 conseqüentemente,
de destruição da floresta atlântica e escassez
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da rnatéria-prima já no século XVII -, pas-
sando pela exploração de madeira como le-
nha, fonte energética; insumo da construção
civil e dormentes ferroviários, até a dissemi-
nação de lavouras cultivadas com o uso de

queimadas, como os casos da cana-de-açúcar
e do café25.

Ainda que o nível tecnológico do
agronegócío hoje seja bem mais avançado do
que o das monoculturas há duzentos anos, é

possível afirmar que a adoção do café como
pilar fundamental de sustentação da econo-
mia brasileira no século XIX guarda muitas
semelhanças com a estratégia empregada na
soja — ou seja, expandir ao máximo o cultivo

para exportação, em detrimento dos impac-
tos que isso pudesse gerar. A esse respeito,

Dean afirma;

uma política de recursos voltada para

a estabilidade e a renovação dos mes-
mos poderia ter atendido melhor ao
bern-estar político e econômico e de
rnaís íongo prazo dos habitantes do
sudeste da Mata Atlântica, inclusive
cia própria classe superior proprietá-
ria de terras. Um século depois da
introdução do café, Augusto Ruschi,
o grande naturalista e ambientalista
do Espírito Santo, lamentava o re-

sultado: Jamais restabeleceremos o
clima e as condições bióticas do solo
que possuíamos26.

Tudo isso num contexto em que os di-
videndos do café não foram usados para uma
política de futuro, mas sim para os impulsos
consumistas da classe proprietária, que per-
petuou a exploração cia mão-de-obra na sua
pior forma: a escravidão.

No caso da estratégia atual proposta
para o biocombustível, não só o governo
incorre na continuidade de uma política
econômica sem sustentabilidade socioam-
biental> como também negligencia o próprio
discurso de vendas de seu produto, já que

a característica de um combustível que não
agrava o aquecimento global cai por terra à
medida que sua produção signifique desma-
tamento e queimada de cobertura vegetal.

Essa dinâmica está associada também

à opção pelo modelo de produção dos mo-
dernos latifúndios monocultores, em detri-
mento de alternativas como as pequenas uni-

dades de produção familiar e os cultivos de
caráter agroecológico, defendidos por Assis e

Zucarelü27. Num recente artigo, Porto-Gon-
çalves afirma que

no Brasil entre 1992 e 2002 Quando
o agronegócio e os latifúndios mo-

nocultores se tornaram a menina dos
olhos do modelo neoliberal, se per-

deram dois milhões de empregos só
na agricultura. Além disso, a sua ex-

pansão tem sido acompanhada pelo
aumento do desmatamento e da vio-

lência. O desperdício de água é gran-
de, já que cerca de 70% da água da

„. ~ 'jQirrigação se perde por evaporação .

No jargão ambiental, convencionou-
se chamar de greenwash iniciativas de em-
presas privadas voltadas para construir uma

imagem de preocupação com o meio am-
biente por meio de projetos de abrangência
restrita ou mesmo ações de marketing no lu-
gar de políticas efetivas de sustentabilidade

da produção.

A semelhança do discurso oficial
corn esse tipo de estratégia não tem passa-

do despercebida pela comunidade interna-

cional. A União Européia, por exemplo, já
afirmou que só adotará o biocombustível
brasileiro caso Atenha sustentabiiidade so-

cioambiental comprovada29. No entanto,
esse tipo de condição não impediu que as

exportações desse produto quadruplicas-
sem em três anos30. A ironia dessa história
será se o Brasil, em seu impulso de con-

quistar um mercado "inovador", adotar
padrões de sustentabilidade em decorrên-

cia de pressão externa, e não pelo know-

how técnico-científico e ambiental que já

existe no país e com interlocutores pre-
sentes na própria equipe do governo. Mais
irônico ainda será se o biocombustível em-

placar no mercado internacional sem que
seja modificada a estratégia de produção,
em plena crise climática.
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