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Para Simon Reddy, os ônibus
híbridos são uma tecnologia

que pode se revelar
promissora para resolver o
problema dos transportes

área ambiental
a adotar medidas de combate às mudanças climáticas

INICIATIVAS NO MUNDO

Londres é pioneira na
adoção do pedágio

Toronto gera energia
de aterro sanitário

Com altos níveis de emissões,
elevada densidade populacional
e concentração de veículos,
Londres adotou um pedágio para
desestimular o uso de carros na
área central da cidade. Nova York,
Cingapura e Estocolmo estudam
adotar a mesma medida.

Toronto, no Canadá, deu o
exemplo ao investir cerca de
US$ 20 mlhões em um sistema
de coleta de gás metano para
geração de 24 megawatts,
o equivalente ao consumo de
24 mil casas. Hoje, o sistema gera
receita de US$ 4 milhões por ano.
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Corredor de ônibus é
testado em Curitiba

Tóquio prevê redução
de consumo de energia

Mais de 100 cidades pelo mundo
constroem sistemas BRT, que são
corredores de ônibus segregados
Bus Rapid Transit (BRT), com
estações fechadas e pagamento
antecipado, entre elas, Curitiba.
O sistema pode substituir
em parte os metrôs e trólebus.

Até 2020, cerca de 1,3 mil
estabelecimentos de Tóquio terão
de reduzir em 20% a quantidade
de energia consumida tendo
como base o consumo médio
entre 2005 e 2007. A medida
prevê multas para prédios
que não cumprirem as metas.
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Murillo Constantino

Quando a cidade é o palco
onde tudo repercute
Nem só de políticas nacionais e acordos intergoverna-
mentais vive o esforço global pela redução dos efeitos da
atividade humana sobre o meio ambiente. As iniciativas
para redução de emissões de gases do efeito estufa preci-
sam ser regulamentadas em nível nacional e negociadas
nos acordos multilaterais, mas é no contexto comunitá-
rio que elas se realizam. Sem a adesão de autoridades
municipais, pouco se pode fazer.

Nesse sentido, cumprem importante papel os movi-
mentos das municipalidades, que podem desestimular a
migração de negócios inadequados ou nocivos de uma ci-
dade para outra, o que significa apenas a transferência dos
problemas e não uma solução. As facilidades oferecidas
por alguns municípios levaram ao surgimento do cinturão
de fogo em municípios paraenses, como Jacundá, Abel
Figueiredo, Goianésia do Pará e Paragominas, entre ou-
tras, onde iniciativas bem-sucedidas de manejo florestal
sustentável convivem com áreas onde a floresta é destruí-
da para o fornecimento de carvão a siderúrgicas.

Voar sobre essas regiões representa risco constante,
pelas colunas de fumaça que é preciso atravessar. Cami-
nhar por suas vias é um exercício de observação sobre
como a depredação do meio ambiente sempre vem
acompanhada da deterioração urbana e do agravamento

de problemas sociais.
Não por coincidência,
nesses municípios se
concentra, recentemen-
te, a maioria dos casos
de exploração do traba-
lho em condições indig-
nas e de exploração do
trabalho infantil.

Por essa razão, con-
vém lembrar que os
pressupostos da susten-
tabilidade melhor se
realizam quando se leva
em conta a questão da
complexidade na elabo-
ração dos projetos de
mitigação de problemas

ambientais. As tentativas de preservar florestas sem ofe-
recer alternativas de sustento para as famílias que vivem
da exploração quase sempre resultam em agravamento do
problema. Por essa razão os especialistas recomendam
observar sempre as possibilidades de resultados ambien-
tais, econômicos e sociais em todos os projetos.

Ações lineares e pontuais sobre questões complexas
tendem a agravar até mesmo o problema que se pretendeu
atacar isoladamente. Note-se, por exemplo, o esforço que
a municipalidade de São Paulo vem realizando para esti-
mular o investimento privado na região central da cidade:
ao enfrentar o desafio de deslocar de determinada área os
traficantes e viciados em crack, tudo que as autoridades
conseguiram foi espalhar o problema para outras regiões,
produzindo uma verdadeira epidemia da droga, que já in-
vade escolas privadas e bairros de classe média.

Ao acelerar um projeto urbanístico destinado a aumentar
o adensamento da região central, com melhor aproveita-
mento da infraestrutura e visando combater a degeneração
do ambiente urbano, a autoridade se esqueceu do ser hu-
mano — chegou a ser acusada de promover um processo de
higienização social — e acabou multiplicando o problema.

A chamada “cracolândia” continua em plena atividade
no centro da cidade, com ramificações até na zona Sul, com
jovens se prostituindo para alimentar a dependência. Os
especialistas que irão se reunir em São Paulo no ano que
vem poderão até criar projetos viáveis para reduzir as emis-
sões de gases do efeito estufa, mas se não atacarem os gases
do cachimbo de crack, pouco ou nada terá sido realizado. ■

Os especialistas
que vão se reunir em
SP poderão até criar
projetos e reduzir
as emissões de gases
do efeito estufa,
mas, sem atacar os
gases do cachimbo
de crack, pouco ou
nada terá sido feito

ciativas que diminuam os efei-
tos do aquecimento global e
identifiquem seu nível atual de
emissões. Ficou acertado ainda
que as cidades devem assumir
um papel de liderança nessa
questão e influenciar os gover-
nos nacionais, até agora incapa-
zes de estabelecer um acordo
global de redução de emissões.

Nesse sentido, a prática de
São Paulo se alinha ao pioneiris-
mo de Nova York. A lei adotada
pelo município estabelece como
meta para 2012 a redução de
30% das emissões de gases de
efeito estufa. O inventário atual
comprova que as maiores emis-
sões decorrem do uso de energia
(76,14%), seguido da disposição
final de resíduos sólidos (emis-
sões dos aterros sanitários). ■

O PROBLEMA DO TRÂNSITO

Carros são a maior fonte de emissões

As propostas da lei municipal
de Mudanças Climáticas,
sancionada em junho de 2009,
foram incluídas no Programa
de Metas da Cidade de São Paulo
Agenda 2012, destinado à
redução das emissões de gases
poluentes. Segundo a prefeitura,
os transportes, principalmente
os carros, são a maior fonte de
emissões no município. Por outro
lado, de 2005 até hoje, a cidade
já conseguiu reduzir a poluição
em 20%, com a colocação em
funcionamento das usinas de

biogás nos aterros São João
e Bandeirantes, e o programa
de inspeção veicular. Segundo
a prefeitura, um novo estudo está
sendo compilado e deve sair até
o fim do ano. O inventário do Rio
de Janeiro, divulgado este ano,
aponta os resíduos sólidos (lixo)
como um dos principais vilões
do meio ambiente na cidade,
com 24% das emissões, atrás
apenas do transporte rodoviário
(33%). A meta do programa
Rio Sustentável é reduzir
em 8% as emissões até 2012.

Henrique Manreza
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