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ENTREVISTA

● O pedágio urbano, em geral,
é bastante impopular. Ele tem
funcionado em Estocolmo?
Desde 2006, a medida redu-
ziu o tráfego em 20%, os
tempos de viagem foram re-
duzidos entre 30% e 40% e
qualidade do ar melhorou
entre 10% e 14%. O pedágio
também tem sido uma força
importante para o aumento
das vendas de carros limpos
(que não pagam a taxa). O pe-
dágio foi introduzido como
experiência em 2006 e, na
época, foi muito criticado
pelos cidadãos. A maioria
não conseguia ver os efeitos
positivos, até que ele foi co-

locado em prática. Agora, a opi-
nião pública mudou. Uma clara
maioria da população está a
favor do sistema e vemos mais
bicicletas nas ruas, mais pes-
soas também usando transpor-
te público.

● Estocolmo foi a primeira cida-
de eleita capital verde da Europa.
Qual foi o fator decisivo para o
reconhecimento?
É uma questão muito difícil de
responder, mas eu diria que os
moradores de Estocolmo têm
um papel importante nisso.
Nossos cidadãos esperam mui-
ta coisa de nós, políticos. Al-
guns podem pensar que impu-

semos essas metas duras de
eficiência energética, de corte
de emissões. Mas é o contrá-
rio. Eles demandam uma cida-
de sustentável, eles nos pressio-
nam para termos ciclovias ain-
da melhores, monitoram nos-
sas políticas e esperam que for-
neçamos instalações ade-
quadas para reciclagem,
entre outras coisas.

● Quantos quilômetros
de ciclovia existem em
Estocolmo hoje?
Temos 760 quilôme-
tros de ciclovias (São
Paulo, por exemplo, tem
35,7 quilômetros). E

temos um plano de longo pra-
zo para ampliar ainda mais es-
sas vias para bicicletas, tanto
no centro como para quem
vem da periferia.

● E quanto há de verde no
município?
Temos grande abundância de
parques. Aproximadamente
90% da população vive a me-
nos de 300 metros de áreas ver-
des e corpos d’água. Os espa-

ços verdes são populares
para a recreação, a

prática de esportes,
os eventos sociais
e outras atividades
ao ar livre. E os
lagos oferecem

uma boa oportuni-
dade para natação,

pesca e passeios
de barco.

● Qual é a importância da troca
de experiências entre as cidades
no combate às mudanças
climáticas?
A poluição e os gases de efeito
estufa não reconhecem frontei-
ras municipais. Isso ressalta a
importância e os benefícios mú-
tuos da cooperação além das
fronteiras. Queremos ajudar a
divulgar as soluções locais e,
dessa forma, contribuir para
responder aos desafios globais
das mudanças climáticas.
Para nós, a C40 tem grande
prioridade. Além da troca de
experiências, é uma oportuni-
dade para os políticos se encon-
trarem e firmarem compromis-
sos e acordos.

● O que o senhor sugere para
uma cidade como São Paulo?
Eu sugeriria um plano de ação

para o longo prazo. Olhando
para o futuro, Estocolmo
tem metas climáticas muito
ambiciosas. Há uma unidade
política ampla para a cidade
se tornar livre de combustí-
veis fósseis em 2050. Em
2015, a cidade tem como ob-
jetivo a redução das emis-
sões de dióxido de carbono
(CO2) em 43% em relação a
1990.

Para cada habitante, isso
significa reduzir as emissões
de 5,3 toneladas de CO2 em
1990 para 3 toneladas em
2015. Essa redução significa-
tiva vai ocorrer, apesar do
crescimento da população e
da economia, principalmen-
te com a diminuição do uso
de combustíveis fósseis nos
sistemas de aquecimento
urbano. / A.B.
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Especialistas em reprodução chineses viajarão para
o México com sêmen de ursos para tentar fazer uma
inseminação artificial em Shuan Shuan, uma panda-gigante
de 25 anos que mora no Zoo Chapultepec, na Cidade do México.

Kassab e prefeito de Nova York
plantam árvores no Ibirapuera
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Leia. Saiba mais sobre a
conferência C40
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Cidades
trocam
ideias
‘verdes’
Evento em São Paulo debate o combate às
mudanças climáticas por governos locais

● Há um prêmio para eleger as
“capitais verdes” da Europa, que
devem servir de modelo para as
demais cidades do continente.
A primeira escolhida, para 2010,
foi Estocolmo (Suécia) (mais in-
formações nesta página). Neste
ano é a vez de Hamburgo, na Ale-
manha. Já foram eleitas Vitoria-
Gasteiz (Espanha) para 2012 e
Nantes (França) para 2013. De
acordo com a Comissão Euro-
peia, que organiza a eleição, “se
as cidades querem prosperar,
elas precisam aprender a preser-
var os recursos naturais que sus-
tentam suas economias e a quali-
dade de vida de suas crescentes
populações urbanas”. / A.B.
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Representantes de 59 grandes
cidades estão em São Paulo pa-
ra debater como os governos
locais podem combater as mu-
danças climáticas. A conferên-
cia da Rede C40 começou on-
tem, com 40 cidades partici-
pantes e 19 afiliadas, e vai até
sexta-feira. A organização se
reúne a cada dois anos.

A troca de experiências en-
tre os governos é um dos pon-
tos altos do encontro. As me-
trópoles compartilham proje-
tos que tiveram como resulta-
do a redução das emissões de
gases-estufa.

Em Los Angeles (EUA), por
exemplo, o consumidor já po-
de escolher se quer receber
energia renovável, como a eó-
lica, em sua casa. O custo men-
sal extra é de cerca de US$ 3,3
(R$ 5,26) na conta de luz.

O gasto fica ainda menor,
pois quem adere ao programa
da cidade americana ganha
duas lâmpadas fluorescentes,
mais eficientes que as incan-
descentes. Assim, o custo é,
em média, de apenas US$ 1,91
(R$ 3,05) por mês para garan-
tir que a energia vem de fonte
mais sustentável.

Em Seul, na Coreia do Sul,
está em vigor um rodízio vo-
luntário de veículos: a prefei-
tura incentiva a população a
deixar o carro em casa um dia
da semana e, em troca, é ofere-
cido estacionamento grátis
para outra data e descontos
em impostos.

Os motoristas recebem
uma etiqueta para colocar no
veículo e a fiscalização é feita
com um equipamento de iden-

tificação por radiofrequência. A
redução das emissões de gases-
estufa com a medida foi de 10%
em um ano.

Esses são alguns dos exem-
plos de ações de grandes cidades
que têm tido resultado positivo.
As metrópoles costumam ter
uma frota enorme de veículos,
alto gasto de energia, emitir mui-
tos gases poluentes para a atmos-
fera e produzir grande quantida-
de de lixo. Tudo isso contribui
para o aquecimento global.

Para tentar diminuir esse im-
pacto negativo, cada vez mais
elas têm projetos voltados para
a sustentabilidade. Chicago
mostra, por exemplo, que um
programa para substituir as lu-

zes de semáforos por LED gerou
uma economia de energia de
85% ao ano. Houve uma redução
de US$ 2,5 milhões anuais na
conta de energia e de US$ 100
mil em materiais. A cidade pos-
sui em torno de 2,9 mil semáfo-
ros e até agora cerca de um terço
foi trocado – o projeto será con-
cluído em três anos.

Em Amsterdã (Holanda) há
um projeto para estimular os
moradores a ter carros elétricos.
Há cerca de cem pontos públi-
cos de recarga da bateria, nos
quais o consumidor, até 31 de
março de 2012, não pagará pela
energia (que vem de usinas eóli-
cas e de biomassa, além de pai-
néis solares).

O plano é ter 10 mil veículos
elétricos até 2015 e 40 mil até
2020. E os motoristas de carros
elétricos também têm vagas gra-
tuitas de estacionamento.

Adaptação. Urbanistas ouvi-
dos pelo Estado ressaltam que
as grandes cidades brasileiras,
como São Paulo e Rio, devem
priorizar iniciativas de adapta-
ção – ou seja, preparar-se para os
impactos inevitáveis das mudan-
ças climáticas, como o aumento
de temporais, a desertificação e
a subida do nível do mar.

É o que defende, por exemplo,
a professora de urbanismo Ma-
ria Fernanda Lemos, da PUC-
Rio. Para ela, é complicado co-
piar ou se inspirar em projetos
de outras cidades, já que cada
uma tem características peculia-
res. O secretário municipal do
Verde e do Meio Ambiente,
Eduardo Jorge, concorda que o

tema da adaptação deve ter
grande espaço no encontro.

Simon Reddy, diretor exe-
cutivo da C40, admite que os
problemas de cada cidade são
diferentes, mas diz que é im-
portante compartilhar conhe-
cimentos. “Há cidades no nor-
te da Europa muito verdes e
ricas, como Copenhague e Es-
tocolmo. Elas não podem ser
comparadas com cidades
muito maiores e mais po-
bres”, diz. Segundo ele, várias
das cidades que participam
da C40 têm planos de comba-
te ao aquecimento. Mas, para
garantir, ele avalia que todas
deveriam adotar metas de cor-
te de emissão.

EVELSON DE FREITAS / AE

● O caderno mensal Planeta
será publicado no domingo,
em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente.

‘Maioria hoje aprova pedágio urbano’

Europa elege
uma ‘capital
verde’ por ano

Sten Nordin, prefeito de Estocolmo

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Com um plantio simbólico de
mudas no Parque do Ibirapue-
ra, os prefeitos de São Paulo,
Gilberto Kassab, e de Nova
York, Michael Bloomberg,
abriram ontem o C40, cúpula
de cidades com o objetivo de
discutir soluções urbanas pa-
ra lidar com o aquecimento

global. Os prefeitos chegaram ao
Ibirapuera juntos, em um carro
elétrico. Bloomberg é o presiden-
te da iniciativa e São Paulo sedia
pela primeira vez o evento.

Após o plantio das mudas –
simbólico, pois elas já estavam
plantadas no parque –, os prefei-
tos trocaram bancos de praça. O

parque ganhou um banco de fer-
ro de Nova York e São Paulo pre-
senteou Nova York com um ban-
co de madeira.

Na abertura, Kassab listou as
medidas que a Prefeitura vem
adotando para reduzir a emissão
de gases-estufa, como o progra-
ma de inspeção veicular e a lei
municipal de mudanças climáti-
cas aprovada em 2010. A norma
impôs a redução de 10% no uso
de combustíveis fósseis na frota
de ônibus. / ANDREA VIALLI No parque. Kassab abre encontro de prefeitos no Ibirapuera

● Exemplos

estadão.com.br

SIMON REDDY
DIRETOR EXECUTIVO DA C40
“Muitas cidades são
pioneiras em práticas e
políticas para reduzir as
emissões de gases de efeito
estufa. O C40 permite que elas
compartilhem suas experiências
e, se possível, copiem as boas
ideias dos outros.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




