
idéia de transformar terra afeita à plan-
tação de alimentos em área para o cul-

tivo de biocombustíveis (à base de milho ou
cana-de-açúcar) é a principal resposta à alta
do preço do petróleo e ao aquecimento glo-
bal. Há uma década autoridades, cientistas
e líderes de ONGs tratam esse caminho al-
ternativo como a salvação da lavoura. Vive-
se hoje uma histórica reviravolta.

'A produção em massa de biocombustí-
veis representa um crime contra a humani-
dade por seu impacto nos preços mundiais
de alimentos", disse o suíço Jean Ziegler, re-
lator especial da ONU para o Direito à Ali-
mentação. A Comissão Européia emitiu co-
municado propondo a supressão das sub-
venções para a produção de biocombustí-
veis. "A produção agrícola com fins alimen-
tares deve ser claramente prioritária", afir-
mou o ministro francês da Agricultura, Mi-
chel Barnier. Técnicos do Fundo Monetário
Internacional atribuíram a inflação de alimentos - de 83% nos últi-
mos três anos, em todo o mundo - aos biocombustíveis. Trata-se
de equação simples: a escassez de comida, levada ao tanque dos
veículos, faz os preços aumentarem.

Houve grita imediata de quem defende as novas fontes de
energia. Na avaliação do governo brasileiro, "as críticas ao eta-
nol escondem um lobby da indústria do petróleo e uma tentativa
de desqualificar o combustível brasileiro extraído da cana-de-
açúcar". O presidente Lula, em visita à Holanda, foi direto ao
ponto. Para ele, "acusar a produção de biocombustíveis como
responsável pelo aumento da inflação é uma falácia, uma menti-
ra deslavada".

Os biocombustíveis, saliente-se, não são
o inimigo número l da inflação de alimen-
tos - representam apenas um dos fatores -,,
mas "a redução da produção de etanol e de
outros combustíveis verdes é iniciativa que
os governos podem controlar com mais
firmeza", aponta o International Herald
Tribune. E, contudo, apenas uma ponta do
problema. Outros dois permanecem: o cres-
cimento populacional (seremos 9 bilhões de
habitantes até 2050) e o aumento de renda e
de consumo em países como a China e a
índia. Há mais bocas para alimentar.

Houve recuo, inimaginável em tempos
de economia sustentável, também entre
os verdes. A Agência Européia do Meio
Ambiente suspendeu um de seus objeti-
vos: que 10% de todo o transporte por
veículos no continente fosse realizado
com biocombustíveis até 2020. Voltou-
se à meta anterior, de 5,75%. O freio de

mão foi puxado em nome de uma preocupação mais urgente:
o risco de fome.

Prosseguiam, em 33 países da África, da Ásia e da América
Central (Haiti), os protestos contra a alta no preço dos gêneros
alimentícios. O problema é grave, atesta relatório do Banco
Mundial divulgado na sexta-feira, 11. "A inflação de alimentos
não é fenômeno temporário, persistirá a médio prazo, pelo me-
nos até 2009", diz o texto.O impacto será maior em países po-
bres como os da África, onde a renda per capita perderá até 5%
nos próximos dois anos em decorrência da escassez de comida
barata. O Brasil, por causa de sua vasta área de agricultura,
tende a ganhar 0,5% no mesmo período, aponta o FMI.

www.revistadasemana.com.br l 21 de abril de 2008

Text Box
Fonte: Revista da Semana, a. 2, n. 15, p. 6, 21 abr. 2008.


	Untitled



