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Alexandre Mansur 

conferência Rio+20 não poderia 
ocorrer num momento mais opor
tuno - e ao mesmo tempo mais ino
portuno. Oportuno porque, nos 20 
anos que se passaram desde a Rio 

92, a última conferência das Nações Unidas sobre 
meio ambiente e desenvolvimento, duas certezas 
se sedimentaram. A primeira: é necessário fazer 
algo urgente em relação aos recursos planetários 
para que a atividade econômica do futuro não fi
que comprometida. A segunda: nos últimos anos, 
criou-se tecnologia suficiente para evitar uma ca
tástrofe ambiental. As empresas têm instrumentos 
para tratar a água, diminuir a emissão de poluentes 
e reciclar materiais. Cresce no mundo todo o uso 
de fontes de energias renováveis, como solar ou 

eólica. Mas tudo isso custa dinheiro. Surge, aí, a 
pergunta: quem pagará a conta? 

É por isso que a Rio+20 - o novo encontro orga
nizado pela ONU, que reúne líderes ou represen
tantes de 180 países no Rio de Janeiro entre os dias 
13 e 22 - não poderia ocorrer num momento mais 
inoportuno. Estados Unidos e Europa estão mer
gulhados na maior crise econômica desde os anos 
1930.0 tamanho das dívidas e a retração econômica 
geraram desemprego recorde nos EUA e ameaçam a 
própria sobrevivência da moeda europeia. Premidos 
por soluções imediatas para sair do buraco neste 
ano, há pouca disposição política para pensar em 
investimentos que melhorarão a vida das próximas 
gerações. No ano passado, a população do planeta 
alcançou 7 bilhões de pessoas. Está cada vez mais 
evidente que não é possível dar riqueza e conforto 
material para toda essa gente, nos padrões atuais de 
consumo e com as tecnologias correntes de produ
ção. Nestes últimos 20 anos, os cientistas que estuda
ram o tema chegaram a conclusões aterradoras: 

• Em 14 anos, dois terços da humanidade viverão 
em lugares com carência de água, segundo o Pro
grama da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma). 
• A atividade humana está alterando o clima da 
Terra - sim, apesar de alguns pseudocientistas in
sistirem em propagar bravatas, é consenso entre 
todos os pesquisadores sérios que a temperatura 
média da Terra está subindo graças à emissão de 
gases poluentes. A persistir nesse ritmo, é possível 
que, no final deste século, ela tenha aumentado 4 
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graus Celsius. Tamanha alta bastaria para desman
char a cadeia produtiva de alimentos, inundar cida
des e agravar eventos como secas e inundações. 
• Num levantamento encomendado pelo governo 
britânico, o economista Nicholas Stern, da London 
School of Economics e da Universidade de Leeds, 
afirmou que o aquecimento custaria 20% do PIB 
global por volta de 2050, se nada fosse feito. Uma 
amostra disso seria a profusão de eventos seme
lhantes ao Furacão Katrina, que causou 1.836 mor
tos e prejuízos de US$ 81 bilhões em 2005 nos EUA. 
Ou à sequência de sete chuvas recordes no Brasil 
entre 2008 e 2011, que culminou com a tragédia na 
região serrana do Rio, com centenas de mortos. 

Quem espera que os líderes e diplomatas reu
nidos no Riocentro resolvam suas diferenças e sal
vem a humanidade em dois dias - entre 20 e 22 de 
junho, acontece a reunião de alto nível da ONU -
ficará frustrado. Há vários sinais de esvaziamento 
político da Rio+20.O presidente dos EUA, Barack 
Obama, disse que não viria por causa da eleição 
difícil que disputará em novembro. A chanceler ale
mã, Angela Merkel, também afirmou que não viria. 
O mesmo fez o primeiro-ministro britânico, David 
Cameron, apesar de a presidente Dilma Rousseff 
ter adiado a data da Rio+20 para não coincidir 
com o jubileu de diamante da coroação da rainha 
Elizabeth I I . Há escassas chances de repetir agora 
uma foto histórica como a da Rio 92, com todos 
os chefes de Estado mais importantes do mundo. 
Será a Rio+20 um fracasso histórico? 

Depende da expectativa. Pelas negociações 
prévias, o principal produto da conferência ofi
cial será um conjunto de metas simbólicas. Algo 
que substitua os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, um grupo de metas estabelecidas pela 
ONU - como colocar todas as crianças na escola, 
reduzir a mortalidade infantil e dar igualdade às 
mulheres - que expirará em 2015. Também poderá 
surgir um grupo de trabalho com a missão de en
contrar um indicador econômico, concorrente ao 
PIB, capaz de medir níveis de bem-estar e felicidade 
da população. Tudo isso coroado por alguma de
claração bonita e genérica. "Ficarei surpreso se não 
houver alguma carta de intenções, mesmo que não 
diga muito além de que os governos devem conti
nuar trabalhando para resolver os desafios sociais • 
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e ambientais do mundo", diz o americano Robert 
Engelman, presidente do Instituto Worldwatch. 

Mas, apesar do provável fiasco diplomático, a 
Rio+20 é mais que um mero encontro de gover
nantes. Ela poderá ser um evento histórico para 
quem a encara como uma oportunidade para acor
dos no âmbito de ONGs e empresas. "A verdadeira 
ambição estará fora do fórum oficial, nas ruas e 
nos eventos paralelos do Rio", diz a economista 
britânica Camila Toulmin, do Instituto Interna
cional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(IIED, na sigla em inglês). "Será o maior encontro 
de pessoas com conhecimento, visão e vontade 
para redefinir o desenvolvimento humano." 

A necessidade de mudar nossos rumos no 
mundo começou a ficar clara nos anos 1970. Um 
grupo de pesquisadores reunidos pela academia 
de ciências italiana, o Clube de Roma, juntou todo 
o conhecimento disponível e lançou o relatório 
Limites do crescimento, em 1972.0 estudo previa o 
esgotamento futuro de recursos minerais e energia 
- levantamentos atuais mostram que as previsões 
foram precisas. Ainda em 1972, em Estocolmo, a 
ONU promoveu a primeira conferência interna
cional de meio ambiente e desenvolvimento, mãe 
da Rio-92 e avó da Rio+20. Foi a primeira vez que 

os governos começaram a levar a sério a ideia de 
que não seria possível conseguir crescimento eco
nômico ilimitado sem considerar a oferta limitada 
de recursos naturais. 

O primeiro sinal veio do mar. A partir de 1990, o 
volume de pescado extraído dos oceanos bateu no 
limite e parou de crescer, apesar do investimento 
crescente em barcos e novas tecnologias. Espécies 
cultuadas como o esturjão (que fornece o caviar) 
estão à beira da extinção na vida selvagem. "Quan
do se mede geração de riqueza apenas pelo PIB, 
vemos ganhos enormes. Mas isso esconde o que 
perdemos em integridade dos ecossistemas, nosso 
patrimônio natural", diz Moustapha Kama Gueye, 
do Pnuma. "Fizemos uma economia que cresce 
exaurindo os recursos de que ela precisa para con
tinuar gerando riqueza no futuro." 

O custo econômico da devastação ficou mais 
claro com as crescentes evidências de que a ativi
dade humana contribui para o aquecimento global. 
Em 2007, o painel de cientistas reunidos pela ONU 
para estudar o clima, o IPCC, concluiu que o plane
ta está esquentando além do natural por causa de 
gases emitidos por atividades como desmatamento 
ou queima de combustíveis fósseis. Os mais pes
simistas pintaram cenários no fim deste século • 
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que lembram cenas trágicas de ficção científica. É 
bem provável que haja exagero nesse catastrofismo, 
mas não há dúvida de que o descuido ambiental é 
oneroso. Quanto custaria, então, dar uma guinada 
rumo a uma economia mais limpa? 

Não há resposta simples. Algumas opções de 
menor impacto ambiental dão retorno financei
ro imediato. É o caso da reciclagem de latas de 
alumínio. Ela reduz a necessidade de extração de 
matéria-prima (bauxita), emite 95% menos gases 
nocivos ao clima e consome 95% menos energia 
do que fazer uma lata nova. "É lucrativo para os 
produtores e para a natureza", diz Mônica Messem-
berg, diretora de relações institucionais da Confe
deração Nacional da Indústria (CNI). 

Outras iniciativas dependem da vontade, da 
capacidade e da oportunidade para pensar em 
retorno a longo prazo. Um exemplo é dado pelos 
aterros sanitários. A decomposição da matéria or
gânica neles exala gás metano. É o que dá o cheiro 
ruim ao lixo. Lançado na atmosfera, ele tem um 
poder 23 vezes superior ao do gás carbônico de 
agravar o aquecimento global. A alternativa ecoló
gica é canalizar o metano e queimá-lo em gerado
res especiais. Além de beneficiar o ambiente, isso 
gera retorno com a venda da energia elétrica. A 
Estre Ambiental, que administra 15 aterros de lixo 
no país, pretende instalar seus primeiros geradores 
no aterro de Paulínia, interior de São Paulo. Ele 
recebe lixo de 6 milhões de pessoas dos 33 muni-

cípios da região. A instalação custa cerca de R$ 40 
milhões - e pode levar oito anos para se pagar, 
dependendo do preço recebido pela eletricidade 
gerada. É um prazo longo para a capacidade de 
investimento da maioria das empresas. 

Muitos investimentos com prazos maiores de 
maturação exigem ações do governo em parceria 
com a iniciativa privada - seja no papel de regu
lador do mercado, seja assumindo parte do risco. 
Tome o exemplo da poluição do ar provocada 
pelos automóveis nas grandes cidades. Só em São 
Paulo, ela mata 7 mil pessoas por ano, segundo o 
pesquisador Paulo Saldiva, da Universidade de São 
Paulo (USP). Sem falar na perda de produtividade 
causada pelos congestionamentos. Nada disso será 
resolvido sem a construção de sistemas de trans
porte coletivo limpos e eficazes, como o metrô, 
que exige o envolvimento do poder público. Um 
levantamento divulgado neste ano mostra, porém, 
que o governo do Estado de São Paulo investiu só 
43% dos R$ 17 bilhões anunciados para a expan
são do metrô entre 2003 e 2011. 

Se a maturação de muitos investimentos am
bientais já é longa, a crise financeira atual restrin
giu as opções de financiamento. A Estre poderia 
pagar parte de seu investimento na geração de 
energia de seus aterros vendendo créditos de car
bono para as empresas na Europa. Esses créditos 
são negociados numa Bolsa e vendidos para quem 
não consegue reduzir suas emissões de poluentes 
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e, pela lei europeia, precisa pagar por isso finan
ciando projetos ambientais no resto do mundo. 
Com a crise, o mercado de carbono desabou. Os 
créditos estão com o valor mais baixo desde que o 
pregão começou, em 2005. "Paramos para repen
sar o investimento", diz Alexandre Alvim, diretor 
da Estre. "Os projetos agora terão de ficar de pé 
sozinhos, por seus méritos como negócio." 

Tempos de crise exigem medidas de visão. Em 
2008, no início do abalo econômico, os governos 
anunciaram que injetariam dinheiro em obras 
de infraestrutura que gerassem desenvolvimento 
sustentável econômica e ecologicamente, em áreas 
como energia eólica ou construções eficientes. Os 
resultados desses investimentos serão avaliados 
agora na Rio+20. Um estudo feito 
pela Universidade de Massachusetts, 
nos EUA, mostra que os mesmos 
dólares que geram 3,7 empregos na 
indústria petroquímica criam nove 
na energia solar ou 15 em transpor
tes de massa, como trem ou metrô. 

Em seu pacote verde de 2008, os 
EUA aplicaram US$ 122 bilhões em 
indústrias limpas. A Alemanha in
vestiu US$ 80 bilhões. Com o agra
vamento da crise, parte do dinheiro 
previsto não saiu. Mas o que foi in
vestido aparentemente gerou bons 
frutos - e não só para a natureza. 

Na Alemanha, 370 mil dos novos empregos ge
rados no ano passado, ou 67% do total, vieram 
das energias renováveis. Nos EUA, o setor eólico 
emprega 81 mil pessoas, mais gente que a tradi
cional e poluidora indústria do carvão. A China 
dedicou US$ 221 bilhões para iniciativas verdes, 
da construção de 16.000 quilômetros de ferrovias 
a subsídios para pesquisa de carros elétricos. Se
gundo a Organização Internacional do Trabalho, 
o número de empregados na indústria de energia 
renovável, embora ainda pequeno, cresce 21% ao 
ano. "A questão agora é transformar as medidas 
anticrise num programa permanente", diz Nick 
Robins, diretor do Centro de Excelência de Mudan
ças Climáticas do banco HSBC, em Londres. Ele 

acompanhou os projetos dos pacotes 
verdes em 20 países. 

"Alguns céticos argumentam que 
só é possível investir em economia 
verde num período de prosperida
de", diz Camila, do IIED. "Mas outros 
insistem que só teremos enriqueci
mento duradouro se reconstruirmos 
nossas economias em bases mais 
sustentáveis." O tradicional slogan 
verde era "pense globalmente, aja lo
calmente". Sua nova versão é "pense 
no futuro, aja no presente". • 
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Text Box
Fonte: Época Edição Verde, São Paulo, n. 735,  p. 70-78, 18 jun. 2012.




