
çao de bíocombustíveis. As empre-
sas endinheiradas se esforçarão para
expulsar as pessoas de suas terras em
prol do cultivo dessas matérias-primas.

ALÉM DISSO, o aumento das plan-
tações implica o crescimento'do nú-
mero de destilaçôes, que, por sua vez,
promove a elevação dos preços dos
cereais. Como resultado, os principais
países importadores - China e países
africanos - serão prejudicados. De
acordo com o relatório do Instituto In-
ternacional de Pesquisa sobre Políti-
cas Alimentares (IFPRI), o preço do
milho poderia aumentar 26% até 2020 e

s biocombustíveis apare-
cem agora como a grande
solução para os problemas
de energia previstos para

os próximos anos. Além de reduzi-
rem os gastos com o petróleo, que
já está escasso, eles liberam menos
gases causadores do efeito estufa.
Nas Américas Central e do Sul, ape-
nas Brasil, Guatemala, Guiana, Ni-
carágua e Paraguai têm produção
de destilados suficiente para lhes
permitir acrescentar 10% de etanol
à gasolina consumida.

O crescimento do mercado inter-
nacional de biocombustíveis pode
reduzir a poluição ambiental, sen-
do, nesse aspecto, menos agressivo
à natureza. Embora no Brasil o
avanço da lavoura de cana se dê em
áreas antes usadas como pastagens,
considera-se que a euforia pelo novo
produto, no entanto, levará à des-
truição de reservas naturais em prol
de plantações destinadas à obten-

cursos em breve se esgotarão.
Na Indonésia, os biocombustíveis

produzidos a partir do azeite-de-
dendê estão levando à destruição
das florestas. Segundo analistas,
esse fato coloca em dúvida a viabi-
lidade do "azeite-de-dendê susten-
tável", uma vez que a diminuição
da oferta pelo produto significa alta
em sua procura e, conseqüente-
mente, a expansão do território de-
dicado a essa agricultura.

NA ÁFRICA, afora a devastação
causada pelo mercado de biocom-
bustíveis, o aquecimento global
também contribuirá para a crise
de escassez de alimentos. O Con-
tinente Negro será gravemente
afetado pela fome e falta de ofer-
ta de comida. Os países não con-
seguirão se sustentar, já que a
agricultura é feita sem irrigação.

A fabricação de biocombustíveis,
entretanto, será inevitável. Segun-
do a Agência Internacional de Ener-

gia (AIE), daqui a uns 20 anos, o bio-
diesel e o etanol poderão suprir 7% da
demanda mundial de combustível.
Por volta de 2030, o biocombustível
satisfará 20% dessa demanda. Esse nú-
mero crescerá para 30% a 40% em 2060.

Preocupada com o impacto sobre a
produção de alimentos que uma pro-
dução de biocombustível desse porte
acarretará, a Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultu-
ra (FAO) promoverá, ainda neste mês,
uma conferência no Brasil para esta-
belecer regulamentos capazes de ame-
nizar esse impacto.

o das oleaginosas chegaria a 18%.
Entre 1973 e 1974, o mercado agrí-

cola sofreu um aumento de preços pa-
recido que desestabilizou a economia.
Isso devido, sobretudo, aos problemas
de gestão agrícola da Rússia e dos paí-
ses da Europa Oriental. "Deis anos de-
pois, o mercado europeu recuperou o
equilíbrio, mas isso prejudicou a nu-
trição das populações pobres, princi-
palmente das crianças, durante vários
anos", lembra Joachim von Braun, di-
retor-geral do IFPRI. Ele ainda ressal-
ta que o mundo está consumindo mais
do que produz e, nesse ritmo, os ré-

Text Box
Fonte: Planeta, a. 36, n. 428, p. 46, maio. 2008.




