
Deputadas voltam a usar o véu islâmico
Quatro deputadas do partido islâmico-conservador participaram,

ontem da sessão do Parlamento turco usando o véu islâmico, fato

inédito há 14 anos. Portar o véu islâmico na função pública era

proibido até o início de outubro, quando o primeiro-ministro Recep

Tayyip Erdogan aboliu a proibição. As deputadas foram eleitas em 2011

pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, o mesmo de Erdogan. AFP

UmitBektas/Reuters

A América Latina precisará de US$
1,3 trilhão de investimentos em
energia nos próximos 20 anos, cal-
cula o vice-presidente de Energia
do Banco de Desenvolvimento da
América Latina, obrasileiro Hamil-
ton Moss, na apresentação de um
relatório feito pelo organismo. Ele
destacou que isso implicará esforço
público e privado conjunto.

O relatório “Energia: uma visão
sobre os desafios e oportunidades
na América Latina e o Caribe”, pa-
trocinado pelo Banco de Desenvol-
vimento da América Latina (CAF) e
do qual participaramoito organiza-
ções regionais, pretende oferecer
ao setor político um panorama so-
breosdesafiosenergéticosqueare-
gião enfrentará.

Segundo o relatório, a região
ocupa o segundo lugar em reservas
de petróleo egásno contexto inter-
nacional. Estima-se que deverá sa-
tisfazer uma demanda nos próxi-
mos 20 anos de 5,8 milhões de bar-
risdepetróleo e700milhõesdeme-
tros cúbicos de gás natural por dia.

Estevolume requerinvestimen-
tos igualmente importantes para
seu desenvolvimento, alertou
AmandaPereira,diretoradeAssun-
tos Estratégicos da Associação re-
gional de empresas de petróleo e
gás natural na América Latina e o
Caribe (Arpel), que destacou que
osinvestimentos de2010a2035pa-
ra esse setor se aproximam dos US$
77 bilhões por ano.

“Neste valor ainda não estão in-
cluídos recursos não convencio-
nais, onde há um potencial enor-
me, mas que requerem a definição
de marcos regulatórios, recursos
tecnológicos, de infraestrutura
muito importantes que ainda estão
em desenvolvimento para atrair os
investimentos necessários para seu
desenvolvimento”, avaliou.

Amanda destacou, além disso,
que existem desequilíbrios energé-
ticos na região, entre países com
muitos recursos de hidrocarbone-
tose outros que precisam deles, pa-
ra o qual é chave aumentar uma in-
tegração energéticaquepermitasa-
tisfazer a demanda regional.

O relatório sustenta que tam-
bém se deve avançar na eficiência
energética, o desenvolvimento de
todas as fontes energéticas e a ino-
vação tecnológica, em que a região
está muito defasada. Outro desafio
é aumentar o acesso à energia. Ana

Inés Cibils, AFP

Um quarto da produção agrícola
mundial é procedente de regiões
que sofrem um forte estresse hídri-
co e 40% da alimentação disponí-
vel já provém de culturas irrigadas,
revelou um estudo publicado on-
tem pelo instituto americano
World Resource Initiative (WRI).
“Este estudo ilustra as tensões en-
tre a disponibilidade de água e a
produção agrícola”, bem como a
necessidade de se “encontrar um
equilíbrio entre estes dois recursos
essenciais, enquanto a população
mundial não para de aumentar”.

A agricultura já consome 70%
do uso de água no planeta. E certa-
mente, destacaram os autores, as
culturasnãoestãoexpostasdames-
ma maneira. Mais de 40% do trigo
écultivadoemregiõesexpostasaes-
tresseshídricos“elevadasouextre-
mamenteelevadas”(centro dosEs-
tados Unidos, sul da Europa, norte
da Índia e China), enquanto meta-
de daprodução de uma planta têxtil
como o algodão já é afetada (sul dos
Estados Unidos e Ásia Oriental).

Da mesma forma, nem todos os
cultivos têm amesma demanda hí-
drica: raízes e tubérculos como as
cenouras eas beterrabasouas bata-
tas demandam menos de meio litro
d’água para produzir uma caloria.
No entanto, as lentilhas e os feijões
precisamde1,2litro/caloria,segun-
do trabalhosrealizadospelaUniver-
sidade de Twente, na Holanda, e a
ONG Water Footprint Network.

Se a irrigação permite aumen-
tar a produção de forma espetacu-
lar, otemor“é vertodos osriose to-
dos os lençóis freáticos sob tensão
crescente”, diz o documento.

“Oproblema real éveros confli-
tos pelo uso da água se intensifica-
rem”, avalia o WRI. Sem que ocor-
ram mudanças, “a demanda de
água vai crescer 50% até 2030,
mas a disponibilidadenão podeau-
mentar na mesma proporção”.

A agricultura responderá, sozi-
nha, pela metade desta demanda
suplementar porque é necessário,
segundo as previsões, aumentar a
produção de calorias em 69% até
2050 para alimentar as 9,6 bilhões
de pessoas que o mundo terá então,
segundo a ONU.

Um mapa interativo, disponí-
vel no site http://www.wri.org/
applications/maps/agriculture-
map permite constatar por cultu-
ra e por região quais são os pontos
nevrálgicos. AFP

América Latina terá que
investir US$ 1,3 trilhão
em energia até 2033

Divulgação

Documento do Banco de Desenvolvimento da AL defende uso de toda as fontes disponíveis

World Resource Initiative
também alerta para
a intensificação dos
conflitos pelo uso da água

MatrizcompredominânciadaenergiahídricadeveserdiversificadanospaísesdaAL

TURQUIA

Estresse hídrico
pode prejudicar
a produção
de alimentos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 nov. 2013, Mundo, p. 29.
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