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AChina e a índia são hoje as ve-
detes do crescimento no mun-
do. Têm economias que se ex-

pandem a taxas de 10% e 8% ao ano,
respectivamente, enquanto o Brasil
não passa de 3%. O progresso desses
países é comemorado por organismos
internacionais como exemplo de suces-
so. Pode gerar riquezas para alimen-
tar a população, aumentar o acesso
à tecnologia, aos bens de consumo e
à educação. Mas também demanda
energia, pressiona o meio ambiente e
pode esgotar recursos naturais como
água, florestas e carvão. Análises do
Worldwatch Institute, organização de
estudos ambientais sediada em Wa-
shington, mostram que, se a China e
a índia algum dia usarem a mesma
quantidade de petróleo per capita que
o Japão, a demanda deles, sozinha,
seria maior que a de todo o planeta.
"Há duas opções: repensar quase tudo
no modelo de desenvolvimento ado-
tado por esses países, ou arriscar-se
numa espiral decadente de compe-
tição política e colapso econômico",
diz Christopher Flavin, presidente do
Worldwatch.

A China hoje exibe uma face moderna
e pujante. Mas nas cidades do interior
ainda se vêem, no meio da rua, pilhas
de carvão. Com a índia, a China con-
centra mais de 2 bilhões de pessoas
que almejam os padrões de uma clas-
se média nos moldes de consumo da
América do Norte ou da Europa. Só
que tal sonho parece insustentável.
O impacto que chineses e indianos já
exercem sobre os recursos naturais é
maior do que se imagina.

"O potencial de crescimento indus-
trial desses países, aliado ao acesso
crescente a bens de consumo, dá sinais
de que os níveis de emissão de gases
causadores do efeito estufa podem au-
mentar incrivelmente", disse a ÉPOCA
um porta-voz do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Pnu-
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ma). A China já é o segundo país que
mais joga gases poluentes na atmosfe-
ra, com 14,7% das emissões mundiais.
A índia aparece em quinto lugar, com
5,6%. As perspectivas de crescimen-
to são preocupantes. A demanda de
energia na China vai aumentar a 2.600
gigawatts até 2050. Isso equivale a
construir quatro usinas termelétricas
comuns (de 300 megawatts) por se-
mana nos próximos 45 anos. Na índia,
o consumo de energia cresceu 208%
nos últimos 25 anos. É um número
assustador, considerando que metade
da população ainda carece de acesso
regular à eletricidade.

O desafio desses países é como
conseguir tanta energia. A base da
produção de eletricidade é velha. As
tecnologias são antiquadas e sujas. Só
o carvão mineral, altamente poluente,
fornece mais de dois terços da ener-
gia chinesa e metade da indiana. Os
dois países assemelham-se, nesse as-
pecto, à Inglaterra do século XIX. Em
muitas áreas da China, casas e lojas
usam tijolos feitos com carvão em pó
para cozinhar ou alimentar o sistema
de aquecimento. Nos depósitos de
carvão, acumulam-se cinzas e enxo-
fre. As cinzas podem causar doenças
respiratórias. O enxofre, combinado
à umidade atmosférica, provoca uma
chuva ácida que destrói plantações,
prédios e contamina a água potável.
Em Pequim, a fumaça é tanta que
quase não se vêem as montanhas
próximas à cidade. Por isso, é comum
os voos saírem atrasados. "Estima-se
que, até 2020, as emissões de gases
dos países em desenvolvimento su-
perem as dos países desenvolvidos",
diz o pesquisador Carlos Nobre, do

Centro de Previsão do Tempo e Estu-
dos Climáticos do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Até quando a China e a índia con-
tinuarão a investir pesado em carvão?
Em quais fontes de energia os dois paí-
ses confiarão para acender as lâmpadas
de seus novos prédios? No momento
em que o petróleo enfrenta uma crise
de popularidade, é arriscado sucumbir
a seus riscos econômicos e impactos
ecológicos. Na busca por alternativas,
a China e a índia trouxeram de volta
a energia nuclear. Há planos de cons-
truir até 30 novas usinas nos próximos
20 anos. Mesmo que consigam, dessa
fonte não sairá nem 5% do total de
energia necessária. Abrir os mercados
para novos tipos de tecnologia pode

fazer diferença. A única vantagem do
atraso no setor energético é a oportu-
nidade de pular etapas sujas para um
desenvolvimento mais limpo.

A bióloga Sunita Narain, diretora do
Centro para Ciência e Meio Ambiente
da índia, conta uma passagem histórica
para ilustrar isso. Na década de 1930,
anos antes de a índia tornar-se indepen-
dente, perguntaram a Mahatma Gandhi
se ele gostaria de ver seu país livre e tão
desenvolvido como a Inglaterra. Gandhi
teria respondido que não. "Se a Ingla-
terra esgotou os recursos de metade do
mundo para estar onde está, de quantos
mundos a índia precisaria?", teria afir-
mado. Segundo Narain, a sabedoria de
Gandhi precisa ser seguida pela índia do
século XXI." O mundo pobre pode fazer •
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melhor. Temos de reinventar a trajetória
de desenvolvimento", afirma ela.

Em 2001, a cidade de Nova Délhi
deu um exemplo de como é possível
dar um salto para o futuro sem copiar
os erros dos países ricos. A capital in-
diana converteu todo o seu sistema
público de transporte para gás natu-
ral. Não foi preciso inventar nenhu-
ma tecnologia nova, apenas adotar os
motores a gás já existentes. A cidade
ainda não adotou uma regulamentação
rígida de controle de poluentes emiti-
dos pelos automóveis. Mesmo assim,
hoje Nova Délhi tem a maior frota do
mundo de ônibus e outros veículos co-
merciais rodando com gás natural. A
medida estabilizou a poluição do ar,
apesar dos congestionamentos.

Investir em energias renováveis pa-
rece mais prático e inteligente para
os países em desenvolvimento. "Se a
China e a índia adotarem tecnologias
limpas e sustentáveis para acomodar

seu crescimento, vão contribuir para
evitar as consequências de uma mu-
dança global no clima", afirma Timo-
thy Herzog, especialista do programa
de clima e energia do World Resources
Institute, centro de estudos de política
ambiental em Washington. "Qualquer
coisa que se queira fazer em energia
limpa fica mais fácil se adotada desde
o início", diz David Moskowitz, con-
sultor de energia que trabalhou com
autoridades chinesas.

Felizmente, há sinais de que a China e
a índia estão envolvidas com projetos
para substituir - ou até evitar - tecno-
logias sujas. A China tem programas
de eletrificação de áreas rurais remo-
tas com hidrelétricas de pequeno porte,
energia solar e eólica. Nos próximos 15
anos, deverá investir US$ 180 bilhões
nesse setor. A índia já é a quarta maior
produtora de energia eólica do mundo
e tem um programa inovador de uso de

combustível vegetal. Na vila indiana
de Chapaldi, as mulheres extraem óleo
das sementes de uma planta chamada
pongamia, e o óleo alimenta geradores
elétricos. Cada família paga à associa-
ção de mulheres 7 quilos de sementes
por semana para usar a rede elétrica
local. Os fazendeiros da região pagam
um adicional. Estimuladas pelo sucesso,
autoridades indianas decidiram expan-
dir programas de biodiesel para cem
vilas na região.

O país também está aumentando
a produção de etanol - já é o quarto
produtor do mundo. O governo fornece
incentivos financeiros e redução de im-
postos na geração do biocombustível.
"É uma oportunidade de desenvolvi-
mento tecnológico, diversificação da
matriz energética e até exportação",
diz o físico Paulo Artaxo, da Univer-
sidade de São Paulo (USP). "Os paí-
ses que perceberem isso e tomarem a
dianteira de olho na questão ambiental
terão vantagens estratégicas."

O uso de energia limpa faz parte de
um pacote de decisões que ditará não
apenas o futuro da China e da índia,
como de todo o planeta. Na maioria
dos tratados internacionais para limitar
a poluição, as nações em desenvolvi-
mento têm menos obrigações para usá-
las. O Protocolo de Kyoto regulamenta
as emissões de gases do efeito estufa só
para os países ricos. Chineses e india-
nos têm mais a ganhar se tomarem a
dianteira. "Eles podem liderar o mun-
do num novo caminho de desenvolvi-
mento", diz Janet Sawin, pesquisadora
do Worldwatch. Eis o desafio que têm
a enfrentar: apenas o investimento em
energia limpa não será suficiente para
alimentar as economias promissoras
dos dois países. •
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