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Metrópoles inchadas

População das cidades quase dobrará até 2050, o que ameaça desenvolvimento sustentável
Latinstock

N

Mudar as mais populares formas de consumo hoje no mundo ocidental teria um efeito positivo para um planeta mais
sustentável, mas estes hábitos
são muito difíceis de serem alterados. Foi esta a constatação
exposta ontem, na plenária da
manhã do Planeta sob Pressão,
pela ecologista Pamela Collins,
da Escola Politécnica de Lausanne, na França.
— As pessoas consomem
itens de que não precisam; elas
gostam de consumir. Mais do
que isso, são persuadidas a
consumir. Todo o marketing
atual é nesse sentido — afirmou. — Então, se ficarmos dizendo “você é mau, você dirige
um carro”, não vai adiantar nada. Temos que encontrar uma
forma de dizer, por exemplo,
que é legal andar de bicicleta. A
exemplo do que houve depois
da Segunda Guerra Mundial,
precisamos criar um novo estilo de patriotismo, um patriotismo global, que diga “sim, você
pode fazer algo”.
Estimativas mostram que,
em 2050, 2 bilhões de pessoas
pertencerão à classe média.
Embora não seja uma tarefa
simples, Pamela acredita que é
possível mudar padrões de
consumo tão arraigados e disseminados no Ocidente.
— Acho que tudo é possível,
dependendo das prioridades e
do conhecimento. As pessoas
não são más. Elas não têm
consciência de que, ao consumir desta forma, estão tirando
de outras pessoas. Por exemplo, quando compramos uma
TV nova, o que fazemos com a
velha? Reciclamos, o que pode
ser difícil, ou simplesmente jogamos fora sem pensar, por
exemplo, que sua corrosão pode contaminar a água?
Se muita gente já aprendeu a
fechar a torneira enquanto escova os dentes ou mesmo a
preferir carros híbridos, Pamela acredita que ainda é possível avançar.
— Sozinho ninguém faz nada, claro. Mas somos parte de
algo. Cada decisão individual
ajuda a moldar a economia
global. (Roberta Jansen)
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em nas florestas nem nos mares. Está nas cidades o mais
urgente desafio socioambiental deste início de século. A urbanização do mundo foi o tema central da conferência Planeta sob Pressão, que acontece em Londres até
amanhã e é o último grande evento
ambiental global antes da Rio+20. Em
apenas duas décadas, as cidades ocuparão uma área adicional de1,5 milhão
de quilômetros quadrados — o equivalente aos territórios de França, Alemanha e Espanha combinados —, segundo estudo divulgado ontem, no segundo dia da conferência.
Números das Nações Unidas mostram que a população mundial deverá
chegar a 9 bilhões de habitantes até
2050 (hoje somos 7 bilhões), e que a
maior parte se concentrará nos centros urbanos. Além disso, segundo a
ONU, as migrações do campo devem
aumentar em 1 bilhão de pessoas o
contingente das cidades. Com isso,
elas abrigarão, até 2050, 6,3 bilhões de
pessoas, quase o dobro dos 3,5 bilhões
atuais. O desafio, de acordo com os cientistas, é como transformar em área
sustentáveis estes locais tão inflados.
Os padrões atuais de ocupação das
cidades, segundo Michail Fragkias, especialista da Universidade Estadual do
Arizona, geram graves problemas ambientais, colocando a Humanidade em MULTIDÃO CIRCULA em Xangai, na China: população das cidades chegará a 6,3 bilhões em 2050, segundo estudo da ONU
risco. Fragkias lembra que, há um séPablo Jacob/12-3-2012
culo, existiam menos de 20 cidades em
todo o mundo com mais de um milhão
de habitantes. Hoje, há 450. E, embora
cubram apenas 5% da superfície terrestre, elas são as maiores consumidol Até 2030, as cidades ocuparas de recursos naturais do planeta.
rão uma área adicional de 1,5
— A forma como as cidades cresmilhão de quilômetros quadraceram desde a Segunda Guerra Mundos, o equivalente aos territóridial não é sustentável nem social
os de França, Alemanha e Espanem ambientalmente — criticou Kanha combinados.
ren Seto, da Universidade de Yale,
especialista em crescimento popul Até 2050, a população do
lacional. — O custo ambiental para
planeta chegará a 9 bilhões de
manter esta expansão é muito alto.
habitantes, dos quais 6,3 biEm todo o mundo, disse a especialhões viverão em cidades.
lista, as pessoas adotaram o modelo
ocidental de arquitetura e urbanizal Dos novos habitantes das cição, que demanda um alto uso de redades, 1 bilhão virão do campo.
cursos naturais e, muitas vezes, sequer é adaptado aos climas locais.
l Hoje, as cidades ocupam 5%
da Terra, mas 70% das emissões
mundiais de CO2 estão relacionadas às suas necessidades.

Alterar o padrão
de consumo é o
maior desafio
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Ela admite, no entanto, que não há
como evitar a urbanização do planeta,
embora seja possível conduzir esta
etapa de forma sustentável. O melhor
modo de fazê-lo foi um dos tópicos debatidos ontem na conferência, no dia
dedicado a buscar soluções para os
problemas ambientais que serão abordados na Rio+20, em junho.
Diretor do Projeto Carbono Global,
Shobhakar Dhakal afirmou que reformar as cidades e planejar melhor sua
expansão são as melhores saídas.
— A reengenharia das cidades é
urgente para a sustentabilidade global — ressaltou. — Quanto às novas
áreas, há a vantagem de já termos
conhecimento, pensamento sustentável e tecnologia para lidar melhor
com questões fundamentais como
transporte e resíduos.
A questão climática também é essencial, segundo os cientistas.
Atualmente, 70% das emissões
mundiais de CO2 estão relacionadas
às necessidades das áreas urbanas.
Em 1990, as emissões de CO2 das cidades eram estimadas em 15 bilhões
de toneladas métricas, número que
saltou para 25 em 2010. Estima-se
que, se nada for feito, a cifra chegará
a 36,5 bilhões em 2030.
De acordo com especialistas, as novas áreas urbanas deveriam levar em
conta, por exemplo, a adoção de medidas para reduzir o tráfego de automóveis e os congestionamentos, que causam desperdício de combustível, poluição e mais emissões de CO2.
— Nosso foco deve ser no sentido
de melhorar a qualidade da urbanização, desde o espaço propriamente dito à infraestrutura, passando
por estilo de vida, energia e eficiência — explicou Dhakal.
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Reengenharia urbana
é fundamental
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Quinze bilhões de toneladas
métricas de carbono eram liberadas pelos centros urbanos em
1990. Em 2010, foram 25 bilhões.
l

Há um século, menos de 20
cidades tinham um milhão de
habitantes; hoje, são 450.
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Países ricos não querem mais debates
Emergentes temem que Rio+20 resulte em compromissos vagos; financiamento é entrave
Flávia Barbosa

flavia.barbosa@oglobo.com.br
Correspondente
l NOVA YORK. Os países ricos vetaram a extensão do calendário de negociações da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), proposta
defendida pelas nações em desenvolvimento, reunidas no chamado
G-77. Este grupo, do qual o Brasil faz
parte, advoga a necessidade de novos encontros para negociação direta das propostas e compromissos a
serem endossados pelos chefes de
Estado e governo em junho, quando
acontecerá a cúpula, sob pena de se
ter um documento final fraco e do
qual não constem ações concretas,
frustrando as ambições do evento.
A criação de mecanismos de financiamento de ações em países mais
pobres é um dos principais entraves
nas negociações preparatórias. Enfrentando dificuldades econômicas,
os países ricos têm sido refratários à
ideia de firmar um compromisso explícito de injeção de recursos em pro-

jetos e capacitação, incluindo transferência de tecnologia, o que pode limitar iniciativas locais que visem à
transição para uma economia de baixo carbono, com inclusão social.
A relutância se dá em diversos tipos
de financiamento, segundo diplomatas que participaram das discussões
na terceira sessão informal de debates
da Rio+20, segunda-feira e ontem, em
Nova York. Ela está presente no debate sobre a necessidade de um orçamento fixo para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), mas também em temas mais
amplos, como o apoio à capacitação
profissional e administrativa e ao fortalecimento de instituições nacionais
capazes de criar políticas de desenvolvimento sustentável e monitorá-las.
O G-77 teme que a falta de dinheiro
limite a implementação das diretrizes
e metas que a Rio+20 vai traçar.
— O grande pleito dos países em
desenvolvimento é que haja mais solidariedade. E a resposta dos ricos tem
sido “não estamos dando conta nem da
gente” — simplifica um diplomata que
acompanha as negociações pelo G-77.

O Brasil tem defendido a adoção
da contribuição obrigatória dos
membros da ONU ao programa, que
hoje depende de contribuições voluntárias. O objetivo é estruturar o
Pnuma para que ele passe de formulador de ideias e estudos a um braço
da ONU que ajude os países-membros a trocar informações, elaborar
políticas e implementar ações.
— Os Estados Unidos, por exemplo,
são mais conservadores nos gastos, e
isso causa dificuldade em relação a
uma contribuição obrigatória — diz o
secretário-executivo da comissão
brasileira da Rio+20, embaixador Luiz
Alberto Figueiredo Machado.
‘É preciso botar carne e
musculatura no esqueleto’
Ele considera, porém, que o maior legado da Rio+20 poderá ser a sinalização positiva aos agentes de mercado:
— Quando os países assinalam o
que têm como meta para os próximos
20 anos, isso abre as portas para que
o Banco Mundial empreste, para que
empresas e bancos privados saibam
onde e no que devem investir.

O rascunho do documento final
tem atualmente 160 páginas, recheadas de diferentes maneiras de se tratar os mesmos tópicos.
— A expectativa é que consigamos
limpar o texto para que, na próxima
fase (das negociações, no fim de
abril), tenhamos um documento mais
claro. Temos um esqueleto; agora temos que botar carne, musculatura nele — afirmou o embaixador.
Machado não quis comentar a suposta supressão de tópicos sobre
clima, biodiversidade, segurança
alimentar e direitos humanos nem
o baixo número de autoridades que
já estariam confirmadas na Rio+20.
Negociadores afirmam, porém, que
a informação do secretariado da
Rio+20 é de que quase cem chefes
de Estado e governo estarão presentes, incluindo os líderes de China, Índia, Rússia, África do Sul e Alemanha. Eles argumentam que presidentes como o dos EUA, Barack
Obama, só definem suas participações em cima da hora. E garantem
que nenhum assunto saiu ou entrou no texto. n

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 mar. 2012, Economia, p. 32.

