
Guindastes, operários, terrenos
descampados, barulho constan-
te de britadeiras. A primeira im-
pressão de quem chega a Doha,
capital do Catar é de que se trata

de um país em construção. Lite-
ralmente. Além do plano diretor
ambiental elaborado para que es-
sa bilionária nação do tamanho
de Campinas, no interior de São
Paulo, deixe de ser totalmente
dependente de comida importa-
da, o Catar está reconstruindo
sua cultura imobiliária e de in-

fraestrutura. Hoje, as ruas da ca-
pital são totalmente voltadas pa-
ra os usuários de carro. Pratica-
mente não existe transporte pú-
blico ou sombra nas calçadas.
Alémdo fato deum litrode gaso-
lina custar menos que outro de
água, existe a questão da ausên-
cia de impostos para a compra

de veículos. Nas ruas, pick ups
beberronas SUV, Masseratis e
Mercedes com os vidros fecha-
dos e ar condicionado no máxi-
mo dividem espaço nas aveni-
das. O plano do governo é que a
CopadoMundomude esse cená-
rio. Todos os prédios do país, os
públicos principalmente, são

enormes e gelados por dentro.
Não há, pelomenos por enquan-
to, necessidade de tantos arra-
nha céus espelhados. As salas in-
ternas das sedes das empresas e
órgãos estatais são pouco povoa-
das. E emquase todas existe uma
fonte jorrando o bem mais pre-
cioso do pais: a água. ■ P.V.

Depois de ser
escolhido sede
da Copa do
Mundode 2020
e da COP 18
(Conferencia
Sobre Clima da
ONU),opeque-
no e milionário

Catar, no Oriente Médio, está in-
vestindo pesado para transfor-
mar a Rio+20 em uma vitrine
mundial de sua luta pela sobrevi-
vência. Chefiada pelo Emir Sheik
Hamad Al-Thani, uma delegação
de 100 pessoas desembarcará no
Rio de Janeiro para o evento. Para
mostrar seucase,oCatarvaimon-
tar um estande de 500 metros
quadrados no Parque dos Atletas,
em Jacarepaguá.
O local está sendo construído

para abrigar uma espécie de em-
baixada onde estarão expostas
em imagens, objetos, mapas e
planos, as iniciativas sustentá-
veis que o pais esta desenvol-

vendo. Famosa por ações extra-
vagantes patrocinadas pelos pe-
trodólares, como a compra do
quadro “O Grito”, a tentativa
de arrematar o time Manches-
ter United e a decisão de mon-
tar uma filial do Louvre nomeio
do deserto, a família real Al-
Thani decidiu abrir seus cofres
para criar a mais ousada ofensi-
va sustentável do planeta. Du-
rante quatro dias, a reportagem
do BRASILECONÔMICO visitou can-
teiros de obras, entrevistou au-
toridades e conferiu, em Doha,
os pilares de um plano diretor
que vai mudar drasticamente a
cara do país ate 2030. A palavra
de ordem é urgência.
Hoje, no árido Catar, apenas

10%do alimento consumido pe-
la população é produzido no
país.Os outros 90%são importa-
dos. Mas isso não é omais grave.
“Oproblema aqui é que o petró-
leo é barato e a água é cara”, re-
sume o fazendeiro Abdullah Sa-
lemAl Sulaiteen. Sua proprieda-
de, uma das 350 fazendas produ-
tivas do Catar, é uma espécie de

oásis no deserto. Com forte sub-
sídio estatal, elemontou umapa-
rato de dessalinização de água e
passou a produzir flores, legu-
mes, verduras e frutas em gran-
de escala. Ex-policial de origem
humilde, Sulaiteen tornou-se
um bem sucedido empresário.
Ao todo, ele produz 5 milhões
de flores por ano. Toda essamer-
cadoria é absorvida pelo merca-
do interno. O caso de Sulaiteen
compõe o universo de ações do
Programa Nacional de Seguran-
ça Alimentar do Catar (QNFSP, a
sigla em inglês). Os projetos têm
amplo apoio do governo local e
trazem como temas o aproveita-
mento energético e uso inteli-
gente da energia; a recuperação
dos mangues, com foco na flora
e na fauna; e uso de combustí-
veis alternativos. “Omaior pro-
blema do Catar hoje é a água. O
país tem apenas dois dias de re-
serva de água potável”, explica
NadiaAmarAboulHosn, consul-
tora da Qatar Environment &
energy Reserach Institute. Isso
significa que, em caso de catás-

trofe natural ou guerra, por
exemplo, o Qatar ficaria absolu-
tamente vulnerável. O plano di-
retor catariano opera em varias
frentes. Apenas o projeto e o de-
sign consumirão US$ 300 mi-
lhões ate 2014. Só depois disso,
o mundo saberá exatamente a
quantia que será gasta até 2030
para que o Qatar consiga sua so-
berania alimentar e de água po-
tável. Por incrível que pareça,
outra obsessão do Emir é buscar
alternativas para a dependência
do petróleo. Como se trata de
umcommodity comdata de vali-
dade, o ouro negro terá que ser
substituído em algum momen-
to. A alternativa? Energia solar.
O governo da família real fe-

chou uma parceria com a ameri-
cana Chevron para que ela gas-
te o quanto for preciso em pes-
quisa e desenvolvimento com
energia solar. A ideia é que esse
sistema seja, por exemplo, a pe-
ça de resistência dos estádios
da Copa de 2022. ■

*O repórter viajou a convite do
Qatar National Security Program
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Melhora emprego e renda dos trabalhadores
no primeiro trimestre, mostra Ipea
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País está reconstruindo sua cultura e as cidades para ser tornar sustentável

AGRICULTURA

Cosan vê moagem de até 55 mi toneladas
de cana no ano-safra 2012/2013

A população ocupada cresceu 1,8%, em média, no primeiro trimestre
deste ano, em comparação a igual período de 2011, enquanto os empregos
com carteira assinada evoluíram 4,4%, o que equivale a cerca de 482 mil
novos contratos formais. Os empregados sem carteira apresentaram
retração de 5,4%. Já os ocupados por conta própria cresceram 1,1%,
segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). ABr

Quem chega a Doha tem a
impressão de que está entrando
num canteiro de obras

Catar trará sua reinvenção
à Conferência Rio+20

A Cosan, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, estima que o volume
de cana moída deve ficar entre 52 e 55 milhões de toneladas no ano-safra
2012/2013, ante as 53 milhões de toneladas do ciclo anterior, disse
o diretor de relações com investidores da companhia, Marcelo Martins.
Ele não entrou em detalhes sobre a projeção, que pode até representar
uma queda na comparação com a fraca safra de 2011/12. Reuters

País está investindo pesado para transformar o evento em vitrine do seu desenvolvimento

BRASIL

Vista da região central de Doha, capital do Catar: país tem o segundomaior PIB per capita domundo, deUS$ 102,7mil, atrás apenas de Liechtenstein

Divulgação

EMIRADO EM NÚMEROS

Em busca de sustentabilidade

Apenas 10% dos alimentos consumidos 
no Catar são produzidos no próprio país

Em caso de guerra ou catástrofe 
natural, o país tem apenas 2 dias 

de reserva de água potável

US$ 4 bilhões serão investidos 
na construcão ou reforma de 12 

estádios para a Copa do Mundo de 2022

65% da populacão é obesa. 
O país tem o maior índice

de diabete do mundo

75% do consumo do país 
é de água dessalinizada

US$ 300 milhões serão 
investidos até 2014 na elaboracão 
de 600 projetos do plano diretor 

que pretende salvar o país

Fonte: Comitê Organizador da Copa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




