




A
anunciada escassez mundial
de água potável é um proble-
ma que ainda não provoca
grande preocupação no Bra-
sil. O país é superdotado de

rios e lagos e concentra 12% da água
disponível no planeta para uso humano.
Mas a situação do resto do mundo é alar-
mante, a ponto de a Organização das
Nações Unidas defini-la como uma pro-
vável causa de guerras neste século. Du-
rante muito tempo, a falta de água foi
associada apenas a países do Terceiro
Mundo, em razão da falta de condições
adequadas de saneamento. Mas essa ima-
gem já não corresponde à verdade. Na-
ções desenvolvidas, como Estados Uni-
dos, Espanha, Japão e Austrália, enfren-
tam o problema dentro de suas fronteiras.
Em certas regiões desses países, o con-
sumo já supera — e muito — a disponi-
bilidade e a capacidade natural de repo-
sição. A chegada do problema aos países
ricos tem, ao menos, um lado positivo: a
busca por alternativas passou a contar
com investimentos mais significativos e
os melhores recursos da ciência e da tec-
nologia. Ninguém ainda pode afirmar
com certeza que a falta de água será con-
tornada — mas nunca houve tantas pos-
síveis soluções no horizonte.

Um indício está no crescimento de
iniciativas ligadas à dessalinização da
água dos oceanos, considerada por mui-
tos a única possibilidade real de solução
para o problema. De toda a água do pla-
neta, 97% não servem para consumo
humano por ser salgada demais. Já são
mais de 13 000 unidades de dessaliniza-
ção em funcionamento ao redor do pla-
neta. Juntas, elas produzem 56 milhões
de metros cúbicos de água potável por
dia, o equivalente a 0,5% do consumo
mundial. A expectativa da Associação
Internacional de Dessalinização, com
base nos projetos já anunciados, é que a
produção dobre até 2015. Só no estado
americano da Califórnia há duas dezenas
de unidades de dessalinização em proje-
to, com destaque para a de Carlsbad, na
região de San Diego, que deverá entrar
em operação em 2011 para abastecer
300 000 pessoas. "Não se trata de uma
escolha. É uma necessidade", resumiu o
governador Arnold Schwarzenegger ao
autorizar o início das obras. Na Austrália
também há grandes investimentos pre-
vistos. Ao custo de 3 bilhões de dólares,



a unidade de Wonthaggi, na região de
Melbourne, fornecerá 150 bilhões de
litros por ano a partir de 2012.

A dessalinização enfrenta algumas
contraindicações relevantes, contudo.
Uma delas é econômica: gasta-se em
torno de 50 centavos de dólar para pro-
duzir cada metro cúbico de água potá-
vel, custo que dificilmente deixa de ser
repassado aos consumidores beneficia-
dos. A outra é ambiental: mesmo com
toda a tecnologia disponível hoje, o pro-
cesso continua exigindo alto consumo
de energia, o que atrai a ira de grupos
ecológicos. O projeto de Carlsbad exi-
giu cinco anos de tramitação nos órgãos
públicos, em meio a protestos, até ser
aprovado. Essas dificuldades fazem com
que apenas regiões que já estejam en-
frentando carência significativa de água
potável decidam investir pesado na des-
salinização. Não por acaso, metade da
produção atual está no Oriente Médio,
onde falta água, mas sobra energia, na
forma de petróleo.

Muitos especialistas consideram, no en-
tanto, que a dessalinização deve mesmo
ser tratada como uma alternativa reserva-
da a casos extremos. 'Ainda há muito
espaço para melhorias na gestão dos re-
cursos hídricos antes de pensar em utilizar
a água dos oceanos", diz Benedito Braga,
membro da diretoria colegiada da Agência
Nacional de Águas (ANA) e vice-presi-
dente do World Water Council. A entidade
realiza a cada três anos o Fórum Mundial
da Água. A edição mais recente acaba de
ser realizada em Istambul, na Turquia. Boa
parte das possibilidades de ganho está re-
lacionada à agricultura, atividade que con-
some 70% da água disponível no mundo

para uso humano. Estima-se que a produ-
ção de um simples hambúrguer exija o uso
de 2 400 litros de água, considerando os
processos que envolvem cada um dos in-
gredientes. Os maiores vilões são os sis-
temas arcaicos de irrigação, que distri-
buem água sem critério pela plantação,

enquanto métodos mais precisos, como a
microaspersão e o gotejamento, exigem
altos investimentos iniciais, mas possibi-
litam alcançar os mesmos resultados com
uma economia significativa de água.

Os esforços dependem também, é
claro, da contribuição de cada habitante



Água de beber

do planeta — especialmente nos países
mais ricos, onde o consumo médio diá-
rio per capita chega a 350 litros. É algo
que pode se dar nas pequenas atitudes
do cotidiano, como reduzir a duração
dos banhos, ou na adesão a medidas am-
bientalmente corretas, a exemplo do
aproveitamento da água da chuva para
utilização em banheiros, irrigação de
jardins e limpeza de calçadas — possi-
bilidade ainda tratada como exceção nos
projetos arquitetônicos brasileiros. "O
problema é que só percebemos como a
água faz falta quando as torneiras se-
cam, pois fomos acostumados a tê-la à
vontade e a baixo custo", diz Braga. Ele
ressalta que, embora o Brasil tenha mui-
ta água disponível e esteja em posição
momentaneamente confortável em rela-
ção à média mundial, a distribuição no
território é muito irregular. "Mais de
70% da água está na Amazônia, que tem

7% da população, e só 3% está no
Nordeste, que concentra 30% da po-
pulação brasileira."

Enquanto soluções de longo prazo
são discutidas, a preocupação emergen-
cial continua sendo evitar as 6 000 mor-
tes diárias causadas por doenças ligadas
ao consumo de água contaminada. A
ONU estima em 1,1 bilhão, ou um sex-
to da população mundial, o número de
pessoas sem acesso à água potável em
quantidade suficiente. Um importante
aliado no cumprimento dessa meta pode
ser o LifeStraw, um canudo que funcio-
na como purificador portátil de uso pes-
soal. Desenvolvido por uma empresa
suíça, o instrumento, semelhante a uma
flauta de plástico, faz a água passar por
um filtro com uma série de ingredientes
ativos que eliminam instantaneamente
os agentes patogênicos. Cada canudo
custa apenas 3,50 dólares e pode ser

Quantos litros de água são necessários
para produzir...

10 Uma folha de papel A4

25 Urna batata

U 32 Um microchip

40 Uma fatia de pão

75 Um copo de cerveja

135 Um ovo de galinha

200 Um copo de leite

2400 Um hambúrguer

4100 Uma camiseta
dão

8 000 Um par de sapatos
de couro bovino

Fonte: estudo"Países ricos,
água pobre"/WWF

usado de seis meses
a um ano. Outra in-
venção recente sau-

dada como revolucio-
nária é o purificador de

água desenvolvido por
Dean Kamen, célebre pela invenção do
Segway, scooter de duas rodas que se
tornou uma opção ecologicamente cor-
reta de transporte individual urbano.
Kamen criou um sistema de vaporização
que, garante, pode transformar qualquer
líquido, por mais contaminado que este-
ja, em água potável. Kamen investiu
50 milhões de dólares no projeto, testado
com sucesso em pequenas localidades
do Terceiro Mundo. Inovações como
essa representam uma gota diante de um
problema que tem literalmente o tama-
nho de um oceano — mas são fundamen-
tais para que a humanidade preserve o
mais precioso dos recursos naturais. «

A capacidade computacional está sendo colocada em carros,
ruas e companhias de tráfego. E, agora, eles podem ficar ainda mais inteligentes.
Soluções para um trânsito mais inteligente em ibm.com/think/br



A verdadeira energia re
Com inovações tecnológicas — e um pouco de bom senso -- é possível dar

uso eficiente dos recursos que hoje se perdem pelo caminho



novável
ar grandes passos rumo ao

Luiza Dalmazo

A
s fontes de energia mais co-
muns no mundo são quatro:
petróleo, gás, urânio e carvão.
Mas existe outra, conhecida
como "o quinto combustível",

que sempre foi o patinho feio da história.
Vem sendo deixada de lado há anos, mas
tem potencial para se tomar um lindo cis-
ne em tempos de preocupações com o
meio ambiente. É um recurso limpo, ba-
rato, disponível e que reduz as emissões
de carbono na atmosfera: a eficiência ener-
gética. Os primeiros passos nessa área
foram dados durante a crise do petróleo,
em 1973, mas não é preciso voltar tanto
no tempo para entender do que está se
falando. Aqui no Brasil a eficiência fez
parte do dia-a-dia de cidadãos e empresas
durante o apagão de energia de 2001.
Muitas das práticas de economia apren-
didas nas duas crises já foram incorpora-
das à rotina, e a economia não exige um
esforço consciente. Mas é possível fazer
muito mais. Com iniciativas para o apro-
veitamento adequado, a demanda espe-
rada de energia elétrica pode cair até 38%
no país na próxima década, o equivalen-
te à geração de 60 usinas nucleares de
Angra III ou à de seis hidrelétricas de
Itaipu. "A economia poderia chegar a
33 bilhões de reais na conta nacional de
eletricidade dos consumidores até 2020",
diz Karen Suassuna, analista do progra-
ma de conservação da organização não-
governamental WWF-Brasil.

O primeiro ponto que precisa ser es-
clarecido quando se fala em economia de
energia é que isso não significa abrir mão
do conforto em casa. Também não quer
dizer que será necessário reduzir a ativi-
dade econômica. Pelo contrário. A idéia
por trás da eficiência energética é fazer o
mesmo — ou mais — utilizando menos.
Isso significa ter o bom senso de apagar
a luz ao sair da sala, é claro. Mas o em-
purrão decisivo será dado com a adoção
de novas tecnologias, como fez a rede
varejista americana Wal-Mart. A empresa
lançou há três anos um projeto ambicioso
de redução das contas de luz em suas lojas
em todo o mundo. As unidades brasileiras
já registram quedas nos gastos de cerca
de 15% em relação aos índices de 2005.
"Mudamos desde os painéis do teto, para
usar melhor a luz do sol, até as lâmpadas
das geladeiras", diz Elisabete Freitas, di-
retora de construção da rede. As lâmpadas
a que ela se refere são as baseadas em

diodos emissores de luz (LEDs, na sigla
em inglês), que têm vida útil 50 vezes
maior e consomem apenas um quinto da
energia elétrica das incandescentes. No
projeto da ponte Octavio Frias de Olivei-
ra, um dos novos cartões-postais de São
Paulo, a iluminação também utiliza a no-
va tecnologia, o que representa um custo
75% menor em comparação com as solu-
ções tradicionais. Parece pouco quando
se pensa nas lâmpadas de uma residência.
Mas, tendo em vista que a iluminação é
responsável por 19% de todo o consumo
mundial de eletricidade, a substituição das
lâmpadas incandescentes por LEDs é um
passo enorme. "A iluminação passaria a
responder por apenas 4% do consumo
total", diz Yoon Young Kim, vice-presi-
dente da divisão de luz da Philips Brasil.

Plano arrojado
Alguns avanços são voluntários, como a
substituição da iluminação pública, e ou-
tros ditados por regulamentação, como as
metas impostas a fabricantes de eletrodo-
mésticos de alto consumo, como geladei-
ras e aparelhos de ar condicionado. Há
também um grande esforço em curso pa-
ra racionalizar o uso de energia em edifí-
cios, que podem responder por 40% do
consumo nos países ricos, segundo a Or-
ganização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE). Mas exis-
tem esforços que não buscam ganhos in-
crementais, e sim um olhar completamen-
te inovador sobre a questão. A que talvez
seja a idéia mais arrojada do mundo em
eficiência energética vem do meio do de-
serto, mais precisamente dos Emirados
Árabes Unidos. Batizado de Masdar City,
o complexo que está sendo erguido em
Abu Dhabi deve ser a primeira cidade
100% livre de emissão de dióxido de car-
bono. Com uma área de 6 000 quilômetros
quadrados e uma população prevista de
50 000 habitantes, Masdar City quer ser
um laboratório a céu aberto para experi-
mentos com o uso racional da energia.

O plano é que Masdar use apenas 20%
da eletricidade de uma cidade de tamanho
comparável. A maior parte da energia vi-
rá do sol. Todo o lixo será reciclado, e o
esgoto será convertido em combustível
— que não será usado em carros, pois a
idéia é que os deslocamentos sejam feitos
em veículos movidos a eletricidade. O
governo do emirado de Abu Dhabi quer



que o empreendimento, avaliado em 15
bilhões de dólares, sirva de ímã para em-
presas que desenvolvem energia limpa. A
GE já tem planos de se instalar na cidade,
que terá um centro de pesquisas montado
em cooperação com o Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts (MIT). Não deixa
de ser irônico que o milagre de eficiência
representado por Masdar City fique en-
cravado na região que tem um dos maiores
índices de consumo de energia per capita.
A intenção dos árabes, porém, é aprender
o máximo possível para um futuro em que
o petróleo possa perder importância como

fonte de energia. Outro objetivo do proje-
to é exportar para o resto do mundo o
conhecimento aprendido com as novas
técnicas desenvolvidas em Masdar.

A busca por eficiência energética tam-
bém pode vir de lugares mais imprová-
veis, como empresas de tecnologia da
informação. Uma das idéias consideradas
mais promissoras é a da chamada rede
elétrica inteligente, ou smart grid, em
inglês. Com a nova tecnologia, as empre-
sas de distribuição teriam informação em
tempo real sobre o uso de cada um de seus
consumidores. De posse dessa informa-

ção, poderiam ser feitos melhor gerencia-
mento e convênios com os usuários para,
por exemplo, oferecer descontos para
quem concordar em ter o ar-condicionado
desligado automaticamente em horários
de pico. Os defensores da rede inteligen-
te enxergam um futuro em que o serviço
terá semelhanças com o de telefonia ce-
lular: quem usar a eletricidade em horá-
rios "nobres" pagará mais, e vice-versa.

Dotar de "inteligência" a rede elétrica
não é um objetivo simples. Seria neces-
sário distribuir sensores e chips num sis-
tema antiquado, vasto e extremamente
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distribuído. Mas as pesquisas vão de ven-
to em popa, e o plano é um dos pontos
centrais da política energética do governo
do presidente americano Barack Obama.
Outra indicação do interesse das empresas
do Vale do Silício no tema foi um recente
anúncio do Google. O gigante da internet
divulgou uma iniciativa batizada de Goo-
gle Power Meter (medidor de energia).
Trata-se de um software capaz de medir
o uso de eletricidade de uma residência
em tempo real, mostrando em um gráfico
em que momentos do dia o consumo é
mais alto e quais eletrodomésticos gastam
mais. Por enquanto, o programa está ape-
nas em teste — mas o fato de o tema do
consumo responsável despertar o interes-
se de uma empresa como o Google já
mostra o alcance da idéia da eficiência.

É claro que o interesse pela eficiência
energética anda de mãos dadas com a ati-
vidade econômica. Com a desaceleração
da economia mundial e a queda vertigi-
nosa do preço do petróleo, é provável que
o assunto não esteja no topo da agenda
por algum tempo. Mas trata-se de um as-
sunto que não poderá ser esquecido, como
já ocorreu no passado. Um estudo do
McKinsey Global Institute, braço de pes-
quisas da consultoria, indica que o uso
mais racional da energia poderia garantir
metade do esforço global de manter a
concentração de gases de efeito estufa na
atmosfera em um nível aceitável de 550
partes por milhão. Inovar — e ter bom
senso com um recurso tão precioso como
a energia — é hoje uma questão de sobre-
vivência para o planeta. «

Nenhum sistema pode ficar completamente livre de riscos.
Mas podemos combater os riscos de uma forma mais inteligente.
Soluções para um sistema financeiro mais inteligente em ibm.com/think/br





fonte renovável caíram 18% em compa-
ração ao mesmo período de 2007. Como
resultado dessa desaceleração, o setor
finalizou o ano com investimentos glo-
bais de 155 bilhões de dólares, acréscimo
de apenas 5% em relação a 2007. É pou-
co para um mercado que vinha crescendo
pelo menos 50% a cada ano desde 2004.
E as perspectivas não são diferentes para
2009. "A dificuldade de acesso a finan-
ciamentos e a baixa temporária no preço
do petróleo vão significar um ano mais
complicado para o setor", diz Camila
Ramos, chefe de pesquisa da New Energy
Finance para a América Latina.

Não se trata, entretanto, do final dos
tempos, muito pelo contrário. A busca por
novas formas de produção limpa não vai
parar. Um ponto a favor das energias re-

nováveis é que, hoje, elas são encaradas
com atenção pelos investidores. Além do
problema da mudança climática, o mundo
já entendeu a necessidade de diminuir a
dependência do petróleo, uma matéria-
prima fmita e sujeita a pressões políticas
e grande volatilidade no mercado interna-
cional. Contar com fontes alternativas de
energia garante não apenas a redução das
emissões de gases de efeito estufa na at-
mosfera mas também maior capacidade de
planejamento aos governos e à indústria.
"Com uma matriz energética mista, é pos-
sível se proteger das surpresas desagradá-
veis do mercado de petróleo", diz Ernesto
Cavazin, gerente de sustentabilidade da
consultoria PricewaterhouseCoopers.

Ofuscado pela alta competitividade
das pequenas centrais hidrelétricas e das

usinas de biomassa, o setor eólico ainda
é o "patinho feio" das energias renová-
veis por aqui, embora o país possua um
dos maiores potenciais eólicos do mun-
do. Um leilão exclusivo para esse tipo de
energia, no qual o governo deve se com-
prometer a comprar a energia gerada
pelo vento, pode mudar o destino de al-
guns desses negócios no Brasil. "É a
primeira vez que o governo olha com
atenção para o setor", diz Sérgio Mar-
ques, presidente da Bioenergy, empresa
que opera torres para produção de energia
eólica no nordeste brasileiro. A expecta-
tiva dos investidores do setor é que o
país finalmente se alinhe ao restante do
mundo. A energia eólica é a alternativa
mais amadurecida entre as que produzem
energia limpa, em termos tanto de desen-



volvimento da tecnologia como de utili-
zação — na Dinamarca, por exemplo,
20% da eletricidade vem do vento. Por
isso, os parques de cata-ventos gigantes,
em terra e alto-mar, devem ficar com a
maior parte dos investimentos na próxi-
ma década: 88 bilhões de dólares, de
acordo com estimativas da Clean Edge,
empresa americana especializada em pla-
nejamento de energia limpa.

Eficiência
No lado da energia solar, alternativa estu-
dada há décadas, o prognóstico é um pou-
co diferente. Existem diversas soluções
concorrentes para a captura dos raios so-
lares, mas nenhuma delas ainda tem apli-
cação em grande escala. Isso tem impac-

to direto na viabilidade econômica da
energia solar. Apesar de avanços impor-
tantes anunciados nos últimos meses —
especialmente na descoberta de materiais
mais baratos para revestir os painéis so-
l a r e s , a tecnologia ainda precisa cres-
cer em termos globais para que as insta-
lações possam competir com as fontes
tradicionais de energia. Do lado dos bio-
combustíveis, os obstáculos são de outra
natureza. Em primeiro lugar, naturalmen-
te, está a queda-de-braço comercial que
o Brasil trava com os Estados Unidos em
relação à sobretaxa imposta ao etanol de
cana-de-açúcar. Mas a questão mais im-
portante no longo prazo é outra: o etanol
de segunda geração, também conhecido
como etanol de celulose. Dezenas de em-
presas americanas buscam uma maneira

de produzir combustíveis com qualquer
matéria orgânica. A questão é que, entre
todos os investimentos em energias reno-
váveis, o etanol de celulose é o mais sen-
sível às variações do preço do petróleo
— e não são promissoras as perspectivas
de viabilidade econômica com o barril
cotado a cerca de 40 dólares.

Apesar do cenário menos otimista
desenhado para este ano, as novidades
continuam a surgir das universidades e
dos laboratórios de pesquisa e prometem
manter em alta rotação o ritmo de inova-
ções em torno das fontes renováveis.
Uma das novas tecnologias que vêm me-
recendo maior atenção — inclusive no
Brasil — é a geração de energia com as
ondas do mar. O projeto mais avançado
para captação de energia das ondas ainda



opera em caráter pré-comercial, no Por-
to, em Portugal. Resultado de um con-
sórcio entre a portuguesa EDP e a esco-
cesa Pelamis Wave Power (detentora de
uma das tecnologias), o parque de Agu-
çadoura conta com capacidade instalada
de 2 megawatts, o suficiente para abas-
tecer l 500 famílias. O princípio da tec-
nologia é o mesmo de uma usina hidre-
létrica: transformar a energia mecânica

em eletricidade. A novidade do sistema
é o uso de uma estrutura metálica de for-
mato cilíndrico, parecida com uma enor-
me cobra, que fica boiando a alguns
quilômetros da costa. Segundo a Pelamis,
o sistema é vantajoso porque exige pou-
ca manutenção e usa uma série de tecno-
logias de baixo custo e alta disponibili-
dade. A Coppe, entidade ligada à Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, desen-

volveu um sistema semelhante, que co-
meça a ser testado neste ano no porto de
Pecém, no Ceará. E claro que a tecnolo-
gia é ainda muito incipiente e não há
garantias de que vá sobreviver — mas o
projeto representa um alento, diz o pro-
fessor Segen Estefen, diretor de tecnolo-
gia da Coppe. "É um pequeno passo", diz
Estefen. "Mas temos esperança de, um
dia, ainda exportar essa solução." m

Em um mundo com 1 bilhão de pessoas passando fome,
30% da comida comprada nos países desenvolvidos se perde na distribuição.
Soluções para um sistema de alimentos mais inteligente em ibm,com/think/br







tida para um projeto desse tipo — e tam-
bém a tarefa mais complicada. Os cálcu-
los para colocar uma cifra na chuva que
abastece reservatórios ou nas árvores que
liberam oxigênio estão em constante evo-
lução. Mas existe uma aproximação sim-
ples e bastante efetiva: e se nada fosse
feito? Quanto custaria correr atrás do pre-
juízo? Sob essa análise, são raríssimos os
casos em que as contas dos serviços não
fecham. Pagar um agricultor para conser-
var a vegetação ribeirinha, por exemplo,
demanda investimento menor do que ban-
car o desassoreamento de um rio.

A economia evidente
Na capital paulista, a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp), utiliza cinco vezes mais
produtos químicos para tratar a água da
represa de Guarapiranga do que para o
sistema Cantareira. Assim é possível di-
mensionar que os gastos quintuplicariam
caso as águas que vêm de Extrema esti-
vessem poluídas. "O desafio é trazer o
produtor para o lado da conservação. É
necessária uma solução que apresente
rentabilidade próxima à dele", diz Fer-
nando Veiga, coordenador de serviços
ambientais da organização não-governa-

mental americana The Nature Conser-
vancy, apoiadora de diversos projetos no
Brasil e no mundo. Em Extrema, o paga-
mento foi fixado em quase 50 reais acima
da média do arrendamento da proprieda-
de para criação de gado, o que atraiu
voluntários para o projeto.

O pagamento pelos serviços ambien-
tais começa aos poucos a conquistar adep-
tos pelo mundo. O exemplo pioneiro par-
tiu da Costa Rica, que em meados da dé-
cada de 90 categorizou os principais ser-
viços oferecidos pelas florestas: liberação
de oxigênio, proteção à biodiversidade,
fornecimento das águas e belezas naturais,
fundamentais ao turismo no país. Uma lei
estabeleceu pagamentos aos proprietários
de terra para o gerenciamento sustentável
de suas áreas e taxou em 15% a venda de
combustíveis. O dinheiro arrecadado foi
para um fundo nacional criado justamen-
te para efetuar os pagamentos. A iniciativa
foi copiada pelo mundo. Em 1997, a pre-
feitura de Nova York optou por investir
1,5 bilhão de dólares em medidas de con-
servação do sistema de águas da cidade
em vez de desembolsar 8 bilhões na cons-
trução de uma unidade de tratamento. Na
França, a idéia se propagou no setor pri-
vado. A Vittel, que produz água mineral,
passou a pagar agricultores para reduzir o

uso de adubos e conter a contaminação
das águas. "Os beneficiários desse mode-
lo estão em toda a sociedade. São grandes
usuários de água, como empresas e hidre-
létricas, e os próprios consumidores", diz
Veiga, da ONG americana.

Por aqui, além da iniciativa de Extre-
ma, existem projetos como o do rio Guan-
du, no interior do Rio de Janeiro. Cerca
de 200 agricultores são remunerados pe-
la recuperação das matas ciliares do rio,
que abastece a capital. Na Amazônia, ga-
nham destaque projetos como o Bolsa
Floresta e o ProAmbiente, que compen-
sam agricultores que ajudam na conten-
ção do desmatamento e, portanto, da li-



Como funciona
o sistema
O modelo de pagamento
por serviços ambientais prevê
a remuneração de agricultores
ou proprietários de terras
pela preservação de águas
e de vegetação. Veja como
o sistema foi implantado
na cidade mineira de Extrema

O problema A devastação da vegetação
e a má conservação das nascentes estavam
provocando a erosão do solo e a poluição
das águas do rio Jaguari e de seus afluentes,
que abastecem 8 milhões de paulistanos

O cáldllo Estudos ambientais e
econômicos provaram que preservar a
vegetação e a área das nascentes demandaria
menos recursos do que investir em sistemas
de tratamento de água do sistema Cantareira

O projeto Cerca de 50 proprietários
de terra recebem um pagamento mensal pela
preservação ambiental. Cada hectare protegido
representa 169 reais por ano, valor 40%
superior à renda obtida com o arrendamento
das pastagens para criação de gado

Quem paga Os recursos saem da prefeitura
de Extrema, do governo de Minas Gerais,
da ONG TNC e da Agência Nacional das Águas

quer aprovar ainda neste semestre uma lei para regular
agricultores que preservam os recursos naturais

beração de gás carbônico na atmosfera.
Somam-se também experiências em ou-
tros países latinos, africanos e do Sudeste
Asiático. "Não existe uma explicação
única para o pioneirismo das nações em
desenvolvimento, mas acreditamos que a
razão seja econômica, já que um grande
volume de pessoas habita as áreas rurais
nesses países e busca esses pagamentos",
diz a bióloga Gretchen Daily, especialis-
ta da Universidade Stanford.

No Brasil, o pagamento por serviços
ambientais deve ganhar abordagem mais
profunda neste semestre. A expectativa é
sobre a aprovação de uma lei nacional que
regulamente a prática. "A intenção é for-

malizar o cálculo econômico da valoriza-
ção ao meio ambiente e criar um meca-
nismo sustentável para remunerar o agri-
cultor", disse em entrevista a EXAME o
ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc.
Para tornar viável o apoio a iniciativas do
gênero, recursos federais também devem
estar disponíveis a partir de abril — hoje,
os projetos são apoiados geralmente por
prefeituras, governos estaduais, ONGs e
fundações. Segundo Minc, o ministério
já recebeu 140 milhões de dólares do go-
verno norueguês, de um total prometido
de l bilhão de dólares, e 18 milhões de
dólares do governo alemão, que sinalizou
300 milhões de dólares em três anos.

Apesar de ser uma forma reconheci-
damente atraente para a preservação da
vegetação, do clima e das águas, o paga-
mento pelos serviços ambientais gera
controvérsias. O motivo principal das cri-
ticas é o fato de a preservação dos recursos
naturais — que na maioria dos casos é
uma obrigação prevista em lei — só acon-
tecer mediante remuneração. Colocar uma
etiqueta de preços na natureza não resolve
a questão da preservação. São necessárias
mudanças culturais sobre a importância
da conservação e isso não acontecerá do
dia para a noite. Mas é inquestionável que
a intermediação do dinheiro pode ter, nes-
te momento, funções muito nobres,
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