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CIDADES SUSTENTÁVEIS DO FUTURO

PLANETA

ENVIADA ESPECIAL
ECOCIDADE DE TIANJIN

O projeto ecológico de Tianjin
está sendo levantado em uma
área que era poluída e degrada-
da, o que evitou a utilização de
terras agricultáveis ou caras. An-
tes que a construção fosse inicia-
da, o consórcio entre China e

Cingapura teve de recuperar a
terra e despoluir a água.

Por exigência do governo chi-
nês, o local escolhido também
tem escassez de água, o que exi-
ge tecnologia e soluções inova-
doras para o seu uso racional.

Segundo um dos 26 indicado-
res de desempenho da cidade,
50% da água utilizada deverá vir
de fontes não convencionais, o
que incluiu dessalinização e reci-
clagem de água. Se o porcentual
for atingido, a meta porá a Ecoci-
dade de Tianjin no mesmo nível
de Cingapura, líder mundial nes-
sa área, diz o estudo do Banco
Mundial sobre o projeto.

Área poluída
e degradada exigiu
recuperação

DIVULGAÇÃO

Ecocidade
quer ser
verde e
rentável
Tianjin, parceria entre China e Cingapura,
busca energia renovável e transporte limpo

“A cidade não
se parece com
algo de ficção
científica. As
soluções que
usamos
podem ser
adotadas sem
muito custo.”
Ho Tong Yen, CEO da
ecocidade de Tianjin

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL
ECOCIDADE DE TIANJIN, CHINA

Enquanto outros centros urba-
nos exibem monumentos e bele-
za natural como cartões postais,
a ecocidade de Tianjin se orgu-
lha das turbinas eólicas e das pla-
cas de energia solar, que ocupam
suas ruas como estátuas em ho-

menagem à sustentabilidade.
Com edifícios “verdes”, emis-

sões zero no transporte público,
uso de energia renovável e um
desenho que estimula a locomo-
ção a pé ou por bicicleta, a ecoci-
dade se propõe a ser um modelo
para outras regiões da China, on-
de 300 milhões de pessoas deve-
rão deixar o campo nos próxi-
mos 20 anos, no mais rápido pro-

cesso de urbanização do mundo.
Projetada para ter 350 mil habi-

tantes quando estiver pronta,
em 2020, a cidade já tem ruas,
ciclovias, centrais de geração de
energia verde e parques para ins-
talação de empresas. Canteiros
de obras ocupam a maior parte
de seus 30 km² e os primeiros
edifícios residenciais começam
a ser entregues. Nas últimas se-
manas, 60 famílias se mudaram
para o local, que deverá ter 10 mil
moradores no fim de 2013.

Tianjin é a maior das cerca de
20 ecocidades levantadas atual-
mente no país e a primeira cons-
truída em parceria pelos gover-
nos de China e Cingapura. A
ideiaé queelaseja comercialmen-
te viável, regida pelo princípio da
praticidade e possa ser replicada
em maior ou menor escala.

“A cidade não se parece com
algo futurista ou de ficção cientí-
fica. As soluções que usamos, co-
mo a orientação dos prédios e
ventilação natural, podem ser
adotadas sem muito custo e têm
grande impacto na redução do
consumo de energia”, disse o cin-
gapuriano Ho Tong Yen, CEO da
ecocidade de Tianjin. Na quinta-
feira, Ho participará de um pai-
nel sobre ecocidades na Rio+20,
ao lado de Richard Register, o pri-
meiro a usar o termo, em 1987.

A meta é que 20% da energia
consumida no projeto de Tianjin
venha de fontes renováveis: eóli-
ca, solar e geotérmica. As ruas
serão equipadas com 700 postes
com painéis solares e miniturbi-
nas que permitirão a geração de
energia com o vento.

A cidade será cortada por um
“vale ecológico” de 12 km de ex-
tensão, que terá ciclovias e pista
para pedestres, ao lado das quais
haverá uma linha de trem. Os
condomínios não terão muros e
serão cortados por “atalhos” pa-
ra facilitar a locomoção a pé. A
meta é que 90% dos deslocamen-
tos sejam verdes, com transpor-
te público, bicicleta ou a pé.

Ecocidadania. O grande desa-
fio será garantir que os morado-
res da ecocidade também sejam
ecocidadãos. Qualquer um pode-
rá morar no local e ter carro não
será proibido. Aliás, postos de
abastecimento da estatal de pe-
tróleo Sinopec já estão sendo
construídos nas margens das
ruas. “Faremos campanhas de
educação para provocar uma mu-
dança de mentalidade para que
as pessoas fiquem mais verdes
com o passar do tempo”, obser-
vou Ho.

A meta de 90% é ambiciosa.
“Apenas algumas cidades em paí-

ses desenvolvidos e em desenvol-
vimento possuem porcentuais
de transporte verde de 70% ou
mais”, observa estudo do Banco
Mundial sobre o projeto. E ter
carro é uma das aspirações da
emergente classe média chine-
sa, onde a proporção veículo/ha-
bitante é inferior à de países em
semelhante estágio de desenvol-
vimento.

O projeto estabelece 26 indica-
dores que terão de ser atingidos,
como a reciclagem de 60% do li-
xo doméstico e a existência de 12
m² de área verde por habitante já
a partir de 2013. O desenho urba-
no prevê que os moradores terão
serviços essenciais perto de ca-
sa, como escolas, postos de saú-
de, centros comunitários e co-
mércio. Idealmente, deveriam
trabalhar a curta distância, mas
Ho reconhece que é difícil defi-
nir isso a priori, pois muitos dos
compradores de imóveis têm em-
pregos em outras regiões.

A expectativa é que a econo-
mia local forneça trabalho. “Seis-
centas empresas já estão regis-
tradas para operar na cidade. An-
tes de termos moradores, nós te-
remos empregos”, afirmou Ho.

Os empreendimentos residen-
ciais e comerciais são feitos por
empresas privadas, que compra-
ram o direito de exploração da
terra e vendem unidades a preço
de mercado. Os projetos são
construídos segundo os idealiza-
dores da ecocidade e 100% dos
edifícios são construídos na mes-
ma direção, em um ângulo que
otimiza o recebimento de luz so-
lar. Além disso, devem ser efi-
cientes do ponto de vista energé-
tico e ter 20% de fontes não tradi-
cionais de água.

Renovável.
Ecocidade
investe em
turbinas
eólicas e
em placas
solares
para gerar
energia

Governo chinês quis que
o local escolhido tivesse
escassez de água, o que
demanda tecnologia e
soluções inovadoras
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Durante a Rio+20, além do incen-
tivo para as cidades do futuro, o
Japão deve propor um sistema
para monitorar as mudanças cli-
máticas e os desastres naturais
durante a conferência. Um dos
pontos de maior destaque, po-
rém, é a proposição de um acor-
do para compartilhamento de
informações e experiências visan-
do a reduzir o risco e a dimensão
de desastres naturais.

“Temos a obrigação de com-
partilhar com o mundo nossas

experiências, principalmente, no
caso do Japão, as relacionadas
com terremotos. Um exemplo é a
tecnologia, como os trens rápi-
dos pararam durante o terremoto
de 9 graus. Podemos ainda aju-
dar na construção de prédios
mais resistentes e compartilhar
as lições recentes aprendidas
com o maremoto, como a retira-
da da população e os trabalhos
de reconstrução”, disse ao Esta-
do Noriyuki Shitaka, porta-voz do
primeiro-ministro.

ENVIADA ESPECIAL
ECOCIDADE DE TIANJIN

Os governos da China e de Cinga-
pura destinaram o equivalente a
R$ 1,3 bilhão na construção da
infraestrutura da ecocidade de
Tianjin, mas a intenção de am-
bos é recuperar o investimento e
fazer com que o projeto seja co-
mercialmente viável.

O lado de Cingapura entrou
com R$ 645 milhões em dinhei-
ro, enquanto o chinês deu o equi-
valente em terra. O primeiro pas-
so foi recuperar o terreno, que
estava poluído e degradado.
Com o desenho em mãos, o con-
sórcio passou a atrair empresas
interessadas em construir e ven-
der os projetos residenciais e co-
merciais. Os recursos obtidos na
venda da terra eram reinvesti-
dos na recuperação de novas
áreas e infraestrutura.

“O crescimento tem de ser im-
pulsionado pelo setor privado”,
disseo CEO Ho Tong Yen, segun-
do o qual o projeto não se baseia
em subsídios oficiais.

Entre as empresas que estão
construindo condomínios no lo-
cal estão a coreana Samsung, a
japonesa Mitsui, a filipina Ayala,
a cingapuriana Tiong Seng e a
chinesa de Hong Kong Shimao.

A ecocidade terá cinco par-
ques empresariais, destinados a
atividades relacionadas à eficiên-
cia energética e tecnologias am-
bientais, animação, cinema 3D e
indústria leve.

Siemens, Hitachi e Phillips já
decidiram que estarão no par-
que de negócios ecológicos, que
será dedicado à pesquisa e ao de-
senvolvimento de soluções urba-
nas sustentáveis.

Alguns dos edifícios terão
um sistema doméstico de ge-
renciamento de energia de-
senvolvido pela Hitachi, pelo
qual os moradores saberão
em tempo real o seu consu-
mo, o que idealmente estimu-
lará a economia. Outros pré-
dios serão usados para testar
um novo sistema de ilumina-
ção da Phillips também volta-
do à economia de energia.

Fantasma. De acordo com
Ho, não existe o risco de o pro-
jeto se transformar em um lu-
gar fantasma, como ocorreu
com outras cidades construí-
das a partir do zero na China.
A principal razão para seu oti-
mismo é o fato de a ecocidade
estar zona econômica de Bi-
nhai, o novo corredor de de-
senvolvimento do país, que
cresceu a uma taxa de 25% no
ano passado.

Além disso, 20% das resi-
dências serão populares, cons-
truídas dentro do programa
oficial de casas subsidiadas.
“Não queremos que seja uma
cidade só para a elite.”

E o projeto da ecocidade de
Tianjin também prevê a opera-
ção de um sistema de coleta
de lixo a vácuo, no qual os resí-
duos são transportados por
tubos subterrâneos a centrais
de armazenamento. Poste-
riormente, o lixo é reciclado,
usado como biomassa ou inci-
nerado. / C.T.

Gasto com
infraestrutura
chegou a R$ 1,3 bi

REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO

GOVERNO JAPONÊS

TALITA EREDIA/AE

REUTERS/KYODO

DIVULGAÇÃO

www.estadao.com.br/e/japaoverde

Japão usa modelo
sustentável para
reconstruir cidade
Devastada por tsunami, Higashimatsushima abandona economia
baseada na plantação de arroz e investe em produção de energia

Portal. O cultivo em áreas
salinizadas e o tratamento do lixo

Devastação. Área afetada pelas águas, em março de 2011

Reconstrução. Área da cidade após remoção de destroços

China entrou com o
terreno e Cingapura,
com o dinheiro; projeto
não se baseia em
subsídios do governo

Talita Eredia
ENVIADA ESPECIAL
HIGASHIMATSUSHIMA, JAPÃO

Quando ondas de até 10 metros
atingiram a cidade japonesa de
Higashimatsushima no tsunami
de 2011, quase mil pessoas mor-
reram, 65% das áreas urbanas fo-
ram inundadas e mais de 70%
das construções, destruídas. Res-
taram poucos bairros mais afas-
tados do oceano. Diante disso, a
cidade foi uma das escolhidas pa-
ra se tornar uma das “cidades do
futuro”. E, em vez de produtora
de arroz, quer ganhar o status de
revendedora de energia elétrica.

Alguns bairros ficaram quatro
meses sem energia elétrica e pes-
soas morreram de frio no fim do
inverno. Por isso, ao descrever o
principal conceito do projeto,
Shinji Sato, diretor da divisão pa-
ra reconstrução, ressaltou os pla-
nos de autossuficiência energéti-
ca. Além disso, segundo ele, o in-
centivo à produção voltada para
a biomassa é uma alternativa pa-
ra diversificar a tradicional pro-
dução excedente de arroz, garan-
tindo lucro para os agricultores.

“Nãopodemos esperar para re-
ceber a eletricidade pelas redes
de transmissão. Temos de produ-
zir a energia aqui, com os recur-
sos que temos e de forma segura
e estável. Para a recuperação da
região, o conceito-chave deve
ser a geração de energia por
meio da biomassa, já que a agri-
cultura é base econômica da nos-
sa cidade”, diz Sato.

Segundo estimativas de inves-
timentos públicos e privados em
infraestrutura, a cidade será ca-
paz de produzir 80% da energia
que consome em 9 anos e o em-
preendimento se pagará em 20
anos. Nas áreas cujo solo foi sali-
nizado ou onde será impossível
construir, a prefeitura planeja a
instalação de painéis voltaicos e
a plantação do salgueiro para bio-
massa, que cresce em três anos.

“Poderíamos erguer um par-
que na região devastada, mas is-
so criaria uma nova despesa num
momento em que precisamos
realocar comunidades inteiras
em áreas seguras”, afirmou Sato.

O segredo do projeto de Higa-
shimatsushima vai contra os
avanços tecnológicos japone-
ses. “Não precisamos usar tecno-
logia de ponta. Vamos usar tec-
nologia atrasada, até transpor-
tar a produção a cavalo. Pode-
mos reduzir custos, o impacto
no meio ambiente e aumentar o
emprego, já que indústrias tam-

bém foram devastadas.”
O futuro parque para produ-

ção de energia natural será cons-
truído pelo governo, e a eletrici-
dade produzida será revendida
para as empresas de energia.

Renda extra. Além da produ-
ção voltada para a biomassa, o
projeto da cidade do futuro pre-
vê que cada casa produza sua ele-
tricidade por meio de tecnologia
solar e eólica e, reduzindo o con-
sumo de forma consciente, ven-
da o excedente e gere uma renda
extra. Esse conceito já começou
a ser aplicado nos alojamentos

dos desabrigados. Algumas
áreas comunitárias desses cam-
pos já são abastecidas por ener-
gia eólica e solar.

“Muitas empresas se interes-
sam em ajudar por meio do siste-
ma de responsabilidade social,
então estamos avaliando a im-
plantação de projetos de peque-
no porte de energia eólica e solar
nas futuras casas. A cidade pode-
rá vender essa energia sem ne-
nhum gasto com estrutura.”

Sato tem outras propostas pa-
ra a vida sustentável dos cida-
dãos, mas decidiu testá-las antes
na sua casa e na de alguns ami-

gos, como o sistema para aque-
cer água com energia solar para
esquentar as residências no in-
verno e o reaproveitamento da
água da chuva na descarga, por
exemplo. “Como encorajar a po-
pulação se não comprovo a efi-
ciência? Com os testes, podere-
mos sugerir um modelo susten-
tável viável.” Segundo ele, com o
consumo consciente, um siste-
ma eólico e voltaico pode suprir
as necessidades básicas de uma
casa, por exemplo.

Questionado sobre a dificulda-
de e os desafios de erguer uma
nova cidade praticamente do na-
da, Sato se mostra animado com
os planos e reafirma sua respon-
sabilidade. “Tenho um contrato
com mil mortos. Mentir para vi-
vos é fácil, as pessoas esquecem
rápido. Mas os mortos estão ven-
do o que estamos fazendo e o
nosso esforço”, afirma. “Gosta-
ria que o mundo observasse com
bastante cuidado o que estamos
fazendo, já que buscamos a recei-
ta para solucionar muitos proble-
mas globais”, reitera, “Queremos
conseguir implementar o projeto
com sucesso, já que somos um
país de agricultores.”

Destroços. Até mesmo os des-
troços serão usados na recons-
trução. A experiência com um
terremoto de 7 graus na escala
Richter em 2003, quando mais
de 1,5 mil casas foram destruí-
das, foi crucial para lidar com a
destruição provocada pelo tsuna-
mi de 2011. Instaladas longe da
costa, as instalações para o bene-
ficiamento do lixo não foram afe-
tadas e o tratamento dos destro-
ços está sendo feito pela própria
cidade. Grande parte dele será re-
ciclado. A previsão é de que a ci-
dade esteja completamente livre
do lixo até o meio do ano que
vem sem precisar da ajuda de ne-
nhuma cidade do sul do Japão
(mais informações nesta página.).

Todo o material destruído,
desde casas, barcos e automó-
veis, foi separado. Parte do ferro
recolhido dos destroços já foi
vendido, abatendo um pouco do
prejuízo da cidade. Os troncos e
grandes madeiras das casas tam-
bém serão vendidos; e o restan-
te, como pedras e concreto, será
usado no aterro de áreas litorâ-
neas, para elevar a altura da re-
gião costeira. Até mesmo a lama
será reaproveitada. Com a falta
de areia para construção, a lama
seca será misturada com concre-
to nas obras de infraestrutura e
de recuperação do dique de con-
tenção. Pneus vão virar asfalto.

O material mais difícil de ser
reaproveitado é o usado na pes-
ca, que mistura plástico e ferro, e
as cordas que têm arames inter-
nos. Pouco será incinerado. Só
objetos de dentro das casas, que
ainda estão sendo demolidas.

Metrópole verde.
Vista da Ecocidade de
Tianjin: 350 mil
habitantes até 2020

estadão.com.br

● Ambição verde

PARA ENTENDER

MAIOR AUTOSSUFICIÊNCIA ENERGÉTICA

INFOGRÁFICO/AEFONTE: PREFEITURA DE HIGASHIMATSUSHIMA
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60%
é a meta da ecocidade
de Tianjin
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MEMÓRIA

Marcelo Beraba

A história da consciên-
cia e da militância
ecológicas no Brasil
tem como um de

seus fundadores o agrônomo
gaúcho José Lutzenberger.
Elefoi, nos anos 1970, opionei-
ro agitador das causas ambien-
tais num país que expandia
suas fronteiras econômicas
derrubando e queimando flo-
restas e invadindo o Cerrado.

Conheci-o em Curitiba, em
abril de 1977. Ele estava com
50 anos e tinha uma história
de conversão. Fora, durante 13
anos, executivo e assessor téc-
nico da Basf, uma das maiores
empresas de produtos quími-
cos do mundo, inclusive agro-
tóxicos. Morou a serviço da

empresa na Alemanha, Venezue-
la e Marrocos. Em 1970, pediu de-
missão. Foi umareação à “revolu-
ção verde” iniciada na década de
1960 para aumentar a produtivi-
dade do campo com o estímulo
ao consumo de agrotóxicos, ferti-
lizantes, sementes geneticamen-
te melhoradas e mecanização.

De volta ao Rio Grande do Sul,
ajudou a criar a Associação Gaú-
cha de Proteção ao Ambiente Na-
tural (Agapan), uma das mais an-
tigas organizações não governa-
mentais do País, e criou o concei-
to de “agricultura regenerativa”
(que hoje poderia ser chamada
de orgânica) para contrapor à
“revolução verde”.

O País vivia uma ditadura mili-
tarcomo presidente Ernesto Gei-
sel (1974-1979) e muitos jornais e
revistas continuavam sob censu-

ra. As mazelas ambientais herda-
das do efêmero “milagre econô-
mico” e a expansão desordenada
das fronteiras agrícolas raramen-
te eram criticadas. Lutzenberger
teve o mérito de expor esses pro-
blemas publicamente, procuran-
do os meios de comunicação.Aju-

dou a construir o que na época se
identificava como “consciência
ecológica” juntando seus conhe-
cimentos técnicos à agitação da
militância, então uma combina-
ção rara.

As queimadas (“orgia piroma-
níaca que floresce em nosso
País”) e a devastação das flores-
tas eram então suas principais
preocupações. Mas o angustia-
vam também grandes questões –
comoo acordo nuclear com a Ale-
manha e o processo de industria-
lização do País sem atenção aos
efeitos da poluição – e problemas
localizados, como a drenagem
dos banhados e a retificação dos
rios. O seu discurso parecia na
época exageradamente catastro-
fista. “Sinto a destruição da natu-
reza como a destruição do meu
próprio corpo. Por isso, grito.”

Naquela conversa, 35 anos
atrás, ele se posicionou sobre
um assunto que não estava na
agenda dos países e que agora,
nesta Rio +20, divide governos e
políticas públicas. “O que a eco-
logia propõe é um abandono, em
primeiro lugar, do fetiche do
crescimento. Tanto países capi-

talistas como países comunistas
partem do dogma de que precisa-
mos de um crescimento constan-
te, um crescimento exponen-
cial. Cada ano a economia tem
de crescer numa certa porcenta-
gem. Quanto maior essa taxa,
mais progresso. Isso é uma corri-
da insustentável e que acabará,
na certa, em desastre.”

E defendeu a ação dos conser-
vacionistas, frequentemente ri-
dicularizados. “O ecologista é
muitas vezes mal entendido:
pensa-se que ele é contra mexer
com a natureza, que ele não quer
que se mate um bichinho, que se
derrube uma árvore. Não é isso.
O que nós queremos é que sejam
estabelecidos métodos de produ-
ção que signifiquem produção
constante e permanente susten-
táveis. Uma forma de produção
que signifique felicidade atual,
mas que não signifique desastre
para as gerações futuras.”

Em 1987, Lutzenberger criou a
Fundação Gaia, que acaba de
completar 25 anos de atividades,
e entre 1990 e 1992 foi secretário
especial do Meio Ambiente da
Presidência da República, no go-

verno Fernando Collor, dei-
xando o cargo três meses an-
tes da Eco-92. Morreu em
2002, entre as duas conferên-
cias da ONU no Rio.

CÚPULA DOS POVOS

PLANETA

Secretário do Meio Ambiente,
Lutzenberger foi demitido por
Collor em 22 de março de 1992

● A presidente Dilma Rousseff
não vai acompanhar os debates
dos movimentos sociais e ONGs
reunidos na Cúpula dos Povos. A
informação foi confirmada na ma-
nhã de ontem pelo ministro Gil-
berto Carvalho, da Secretaria-Ge-
ral da presidência da República.

A Cúpula reúne diversas inicia-
tivas de sustentabilidades alter-
nativas aos conceitos discutidos
na conferência oficial, sobretudo
em relação à economia verde.

Segundo o ministro, a presiden-
te deve retornar da reunião do
G-20 no México diretamente para
os debates no Riocentro, onde
representantes dos governos
tentam costurar um acordo.

Ontem também, a ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra, negou que Dilma levaria o ras-
cunho zero da Rio+20 para ser
discutido com o G-20. “A discus-
são sobre o texto da Rio+20 é
aqui no Rio de Janeiro, no âmbito
das Nações Unidas.”/ ANTONIO

PITA e HELOISA ARUTH STURM

NECO VARELLA/AE-14/5/2002

FABIO MOTTA/AE
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Evento
para ONGs
sofre com
estrutura
Organização espera superar falta de
informação; Marina Silva é ovacionada

“Tivemos
problemas
por excesso
de público
e também por
falhas da
gráfica no
material de
sinalização.”
Fátima Mello, uma das
organizadoras do evento

www.estadao.com.br/acervo

LUTZENBERGER,
O PIONEIRO VERDE
Agrônomo moldou militância ecológica no País

Grupo
acampa
contra
Rio+20

Cerca de 150
pessoas monta-
ram ontem
suas barracas
na Praça Mare-
chal Deodoro,
no centro do
Rio, apesar da
prefeitura ter
proibido o
acampamento
em áreas públi-
cas próximas
ao Aterro do
Flamengo, on-
de ocorre a Cú-
pula dos Povos.
O grupo, que
protesta contra
a realização da
Rio+20, integra
o movimento
Ocupa dos Po-
vos e reproduz
a proposta do
Occupy Wall
Street, que to-
mou as ruas de
Nova York em
2011.

Presidente não
participará da
Cúpula dos Povos

Lutzenberger. Crítica ao
‘fetiche do crescimento’

Antonio Pita
Heloisa Aruth Sturm / RIO

Espaço de encontros e debates
da sociedade civil na Rio+20, a
Cúpula dos Povos ainda não pro-
duziu o impacto esperado frente
à agenda oficial da Conferência
das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável.

Depois de um início marcado

pela desorganização e falta de in-
formações, a expectativa é de
que a partir de hoje os proble-
mas sejam resolvidos no Aterro
do Flamengo, para preparar os
principais eventos que aconte-
cem a partir de terça-feira.

Uma assembleia reunirá repre-
sentantes dos principais movi-
mentos sociais e organizações
não governamentais participan-

tes da Cúpula dos Povos para ten-
tar influenciar o encontro dos
chefes de Estado que será realiza-
do de quarta a sexta-feira.

“Não temos uma interlocução
oficial porque a Cúpula dos Po-
vos não é uma organização, é
uma plataforma de articulação
entre os movimentos sociais”,
disse Luiz Zarref, integrante da
Via Campesina e um dos repre-
sentantes da Cúpula.

Confusão. A distância entre os
estandes e a falta de informações
da programação tem provocado
a concentração de público em
poucos eventos. Nem mesmo os
voluntários da organização tem
conseguido dar informações.
“Não achei um mapa com a pro-
gramação e os locais. Acredito
que nesses primeiros dias o even-
to ainda está em processo de ins-
talação”, afirmou a estudante
francesa Emmanuelle Picard, de
23 anos. Para minimizar o proble-
ma,voluntários da Cúpulaimpro-
visaram cartazes com mapas do
evento colados sob os totens dos
patrocinadores, mas a medida
não foi suficiente.

“Fomos massacrados, mas
agora tudo está bem. Tivemos
problemas por excesso de públi-
co e por falhas da gráfica no mate-
rial de sinalização”, avaliou Fáti-

ma Mello, uma das organizado-
ras. Segundo ela, a expectativa
era de que os participantes pu-
dessem acessar a programação
pela internet, mas o acesso à re-
de não funcionou no local.

O público que visitou o Aterro
do Flamengo encontrou uma
grande diversidade cultural e
um clima de confraternização.
Estrangeiros, indígenas de dife-
rentes etnias e visitantes brasilei-
ros trocavam experiências sobre

iniciativas locais de desenvolvi-
mento sustentável. A área do par-
que também se transformou nu-
ma grande área de comércio.

Os participantes inscritos pa-
ra os alojamentos do evento tam-
bém enfrentaram problemas
com a infraestrutura precária.
Acampados no Sambódromo,
em duas escolas públicas e na
Quinta da Boa Vista, os partici-
pantes sofreram com a superlo-
tação em alguns espaços e pouca
estrutura em outros, que não dis-
punham de chuveiros e ilumina-
ção até anteontem, quando fo-
ram abertos aos visitantes.

Eleição. Marina Silva foi ovacio-
nada pelos ativistas ambientais
no fim da tarde de ontem. Com
duras críticas à conferência mun-
dial, a ex-ministra do Meio Am-
biente afirmou que as conquis-
tas da Eco-92 estão sendo apaga-
das pelo fracasso nas negocia-
ções para um novo documento
mundial de metas ambientais.
“Este evento coloca uma pá de
cal na memória da Eco-92”, afir-
mou. Empolgadas, as cerca de 2
mil pessoas presentes na plená-
ria defenderam uma nova candi-
datura de Marina para a presi-
dência. “Brasil, para frente, Mari-
na presidente”, gritaram. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun. 2012, Planeta Rio+20, p. H6-H8.




