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DESTAQUE

Ações sustentáveis exigem
US$ 700 bilhões por ano

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O mundo precisa gastar mais US$ 700 bilhões 
por ano para controlar a mudança climática

Esses US$ 700 bilhões terão de se somar a 
US$ 5 trilhões a serem gastos por ano até 
2020 em obras de infraestrutura

Um aumento anual de US$ 36 bilhões nos 
gastos públicos globais contra a mudança 
climática poderia desencadear um investimento 
privado de até US$ 570 bilhões por ano

O investimento global em energias renováveis 
em 2011 bateu um novo recorde, chegando a 
US$ 257 bilhões, uma alta de 17% em relação 
ao ano anterior

Mudanças climáticas causam anualmente 5 
milhões de mortes e representam um custo de 
US$ 1,2 trilhão (ou 1,6% do PIB mundial)

ENERGIA

O consumo de energia no planeta vai 
aumentar 71% até 2030

80% das emissões se devem à queima 
de combustíveis fósseis, principalmente 
para geração de energia

Os países industrializados consomem 
51% da energia total, mas, como eles 
têm uma população que não chega a 
20% da mundial, cada habitante dos 
países ricos emite 11 vezes mais do que 
um habitante das nações mais pobres

As hidrelétricas produzem hoje 20% 
da energia mundial, mas há muita 
pressão da agropecuária em relação  
aos recursos hídricos

RECURSOS BRASILEIROS

O Brasil concentra entre 15% e 20% da 
biodiversidade global, além de 12% a 13% 
do fluxo hídrico superficial de todo o 
planeta, num mundo carente desse recurso

Mas a distribuição da água é muito desigual: 
72% estão na Amazônia, o Sudeste tem 
6%, a Bacia do São Francisco detém 1,7% e 
a do Paraíba do Sul detém 1,8%.

O único estado brasileiro em situação crítica é 
Pernambuco, que utiliza para o abastecimento 
humano mais de 20% da disponibilidade, 
índice que é considerado como limite

O Nordeste apresenta problemas peculiares, 
tem 70 mil açudes com 36 bilhões de 
metros cúbicos, mas essa água não é 
distribuída e tem altíssimo índice de 
evaporação, que pode chegar a 70%

ÁGUA E SANEAMENTO

Doenças veiculadas pela água são a 
segunda causa de morte de crianças com 
menos de 5 anos no mundo

125 milhões de crianças vivem em casas 
sem água potável de boa qualidade

23% da população mundial não tem sequer 
instalações sanitárias e defeca ao ar livre

Se o saneamento fosse universalizado,  
as doenças diarreias poderiam  
se reduzir em 32%

No Brasil, 80% das internações e das 
consultas pediátricas na rede pública se 
devem a doenças veiculadas pela água, 
principalmente infecções intestinais

Nos países em desenvolvimento, esses 
males matam 1,7 milhão de pessoas por ano

GRANDES DESAFIOS Construção de um mundo sustentável envolve esforço conjunto em várias searas
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Depois de anos de atraso, esse é o investimento mundial necessário para reverter os prejuízos climáticos

Atual nível de
consumo já

supera em 25% a
capacidade total de

reposição da biosfera
planetária
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Décadas de atraso na realiza-
ção de ações sustentáveis e um
déficit de cerca de US$ 700 bi-
lhões em investimentos por
ano — segundo estimativa do
Fórum Econômico Mundial —
separam o atual nível de desen-
volvimento global do patamar
de sustentabilidade que seria
necessário para equilibrar os
desgastes que a atividade eco-
nômica traz ao planeta.

“O mundo está atrelado a um
modelo econômico que não pre-
via o desenvolvimento sustentá-
vel quando surgiu. Vivemos um
patamar de sustentabilidade
que começou a se consolidar
mais recentemente e que, mui-
tas vezes, contesta esse mode-
lo”, diz Márcio Pereira, advoga-
do especializado em Direito Am-
biental do escritório L.O. Baptis-
ta. “A miséria e a defasagem
econômico-social global são re-
sultado de anos de ausência de
sustentabilidade do mundo”.

Reverter esse cenário, po-
rém, envolve uma mudança do
modelo econômico para trazer,
necessariamente, novas práti-
cas que beneficiem mais os ga-
nhos de longo prazo do que os
imediatistas. Essas novas práti-
cas desafiam as empresas, no
sentido em que obrigam a assi-
milação de novos custos. Só
que, em um mundo que há
anos atravessa um período de
recessão, perder competitivida-
de no mercado, com aumento
de gastos, pode não ser uma es-
tratégia prioritária para muitas
companhias.

Além de novas práticas em-
presariais e governamentais,
também é preciso investir mais
nas próprias ações sustentáveis.
Cálculo do Fórum Econômico
Mundial aponta que um aumen-
to anual de US$ 36 bilhões nos
gastos públicos globais contra a
mudança climática, passando
de US$ 90 bilhões para US$ 126
bilhões por ano, poderia desen-
cadear um investimento priva-
do ainda maior, num valor de
até US$ 570 bilhões por ano.

Mas os governos e a iniciativa
privada nem sempre têm conse-
guido trabalhar conjuntamente
na questão climática, segundo
análise do Fórum Econômico

Mundial, apesar da urgência
que o tema apresenta. “Moldar
uma economia global adequada
ao século 21 é o nosso maior de-
safio”, escreveu no relatório o
ex-presidente mexicano Felipe
Calderón.

Limites do planeta
Dados do Pnuma (Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente) apontam que o
atual nível de consumo já supe-
ra em 25% a capacidade de re-
posição da biosfera planetária.
E esse déficit tem aumentado
ano após ano. As previsões do
Pnuma são de que em meio sé-

culo a exigência humana sobre
a natureza será duas vezes su-
perior à capacidade de reposi-
ção da biosfera e é provável a
exaustão dos ativos ecológi-
cos, assim como o colapso dos
ecossistemas em larga escala.

“Os avanços alcançados nas

questões de sustentabilidade es-
tão muito aquém do necessário,
se fizermos uma comparação
com o quanto já utilizamos do
planeta. Mas, pela ótica global,
não há tempo nem possibilida-
de para buscar culpados, é preci-
so que a reversão desse cenário
seja assumida como uma tarefa
de todos”, pondera Pereira.

Para desenrolar esse imbró-
glio, segundo o advogado, a saí-
de está em desenvolver várias
possibilidades concomitante-
mente, mesmo que algumas des-
sas apostas não apresentem re-
sultados imediatos ou dentro do
nível de satisfação esperado.

“É um erro apostar em uma
só vertente. Não há uma saída
única em sustentabilidade, espe-
cialmente porque muitas coisas
ainda estão sendo testadas e vá-
rias delas apresentam restri-
ções tecnológicas ou de viabili-
dade econômica para serem ado-
tadas”, diz Márcio Pereira.

Isso explica, conforme o BRA-
SIL ECONÔMICO mostra na página
ao lado, porque algumas iniciati-
vas sustentáveis ainda patinam
para ganharem volume e se tor-
narem uma alternativa viável
de consumo que possa substi-
tuir outras mais poluentes ou
prejudiciais ao planeta. ■
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Mais de 1 milhão de carros mo-
vidos a tração elétrica ou híbri-
dos já foram vendidos no mun-
do, mas o Brasil está fora da
corrida tecnológica que movi-
menta o mercado mundial.
Além disso, o país não incenti-
va o setor e ainda sobretaxa
em demasia os modelos impor-
tados. Essas são algumas das ra-
zões que impedem o carro elé-
trico de sair da fase embrioná-
ria no país.

Um dos projetos para conven-
cer a indústria a produzir carros
elétricos no Brasil foi desenvol-
vido pela ItaipuBinacional e
seus parceiros. Mas, até agora,
os veículos produzidos são pro-
tótipos homologados pelo Dena-
tran para circular em vias públi-
cas. Os produtos são: automó-
vel Palio Weekend em parceria
com a Fiat, caminhão de peque-
na porte com a Iveco, Jipe 4 x 4
com a Agrale , Mini Ônibus para
18 passageiros para rodar na ci-
dade (autonomia de 100km) e

Ônibus híbrido elétrico plug-in
Etanol para 54 passageiros pro-
duzido em parceria com a Mitsu-
bishi a partir do motor da cami-
nhonete Triton.

Globalmente, a principal ini-
ciativa da indústria automobilís-
tica veio no ano passado com o
lançamento, pela Renault, do
Zoe, um modelo compacto, to-
talmente elétrico e mais acessí-
vel que outros veículos com ca-
racterísticas semelhantes que já
estão à venda.

A montadora francesa anun-
ciou o carro como o “elétrico
mais popular do mundo”. Na
França, o Renault Zoe pode ser
encomendado com preços de
¤ 15.700 (R$ 41.220) na versão
Life e ¤ 17.500 (R$ 45.946) para
as versões Zen e Intense, com
subsídio de ¤ 5.000 do governo.
O valor chega a ser metade dos
custos de um Nissan Leaf ou de
um Chevrolet Volt, dois elétri-
cos muito famosos. O Zoe pos-
sui apenas 4.10 metros de com-
primento e é equipado com um
motor de 60 kW e torque de
222Nm, chegando à velocidade
máxima de 135km/h. ■

Ainda que restritas às incorpora-
ções de alto padrão, as práticas
sustentáveis têm sido adotadas
cada vez com mais frequência
na construção civil. Soluções so-
bre o que fazer com o lixo, reú-
so de água para paisagismo e va-
sos sanitários, economia de
energia e telhados verdes estão
entre as medidas que começam
a ganhar escala e se tornar viá-
veis nos canteiros de obra.

“Essa é uma mudança recen-
te, que tem acontecido em de-
corrência da importância que
as certificações ganharam nos
empreendimentos corporati-
vos. Isso começou a tomar uma
proporção maior em 2008 e, a
partir daí, com o aumento da de-
manda por tecnologias sustentá-
veis, também houve redução
dos custos para o acesso a essas
tecnologias”, constata Hilton
Rejman, diretor de Desenvolvi-
mento da CCP — Cyrela Com-
mercial Properties.

Segundo Rejman, os locatá-
rios de espaços em prédios co-
merciais já dão preferência por
instalar suas empresas em em-
preendimentos certificados e
têm, cada vez mais, identifica-
do mais vantagens nessa esco-
lha. “Ainda esbarramos na ques-

tão do custo, que é mais alto em
um prédio sustentável, mas
acredito que em pouco tempo
essa questão do preço vai se di-
luir e esses empreendimentos
terão larga preferência em rela-
ção aos demais”, diz.

Murilo Cerdeira, diretor-exe-
cutivo da Brasilincorp, acredita
que a tendência para a adoção
de medidas que reduzam ao má-
ximo o impacto ao meio ambien-
te pela construção veio para fi-
car. O executivo pondera, con-
tudo, que, apesar de várias tec-
nologias já terem evoluído e se
tornado mais acessíveis, ainda
não é viável sua adoção em em-
preendimentos que não sejam
de alto padrão. “Vamos cami-
nhar para isso, mas será um pro-
cesso”, diz.

Cerdeira acrescenta ainda
que, embora em diversas áreas
haja práticas ambientalmente
corretas, muitas outras ainda
exigem aprimoramento para

que todo o processo da constru-
ção seja sustentável. “Há neces-
sidade de novas tecnologias ou
de custos mais acessíveis, por
exemplo, para reciclagem de
elementos como gesso, graxa
ou óleo”, pondera.

Dentro do que está disponí-
vel, a Brasilincorp tenta utilizar
a maioria dos recursos. Em um
dos empreendimentos em fase
de conclusão, localizado na Ave-
nida Faria Lima, em São Paulo,
várias dessas medidas são adota-
das já pensando em novas possi-
bilidades que poderão se tornar
mais usuais na sociedade — en-
tre elas, está a disponibilização
de pontos com carregadores pa-
ra carros e outros veículos leves
movidos a eletricidade.

O edifício terá uma estação
de tratamento de água de reúso
(lavatórios, chuveiros e conden-
sação das máquinas de ar-con-
dicionado) e das chuvas que
atenderá em 100% a irrigação
destas áreas. Além disso, o siste-
ma de controle do ar-condicio-
nado poderá enviar relatório de
mau funcionamento por e-mail
e o diagnóstico poderá ser feito
online diretamente pelo fabri-
cante. Toda a tubulação do siste-
ma de ar-condicionado foi em-
balada para que não fosse conta-
minada por fungos e bactérias e
proporcionar, assim, o máximo
de conforto ambiental. ■ C.B.

Obras ainda não
têm resposta

ambientalmente
correta para

reciclagem de gesso,
graxa ou óleo

AGROPECUÁRIA

Aumenta a disputa por recursos hídricos

Com o aumento da escassez de recursos hídricos no mundo, tem

crescido a pressão para que a atividade agropecuária utilize cada vez

menos água em seus processos de cultivo. A produção de um quilo de

trigo requer entre 400 e 2 mil litros. Um quilo de carne entre mil e 20

mil litros, sendo que 15 mil litros para carne bovina e, para as aves, 4 mil

litros. Se uma pessoa come um bife de 200 gramas de carne de boi no

almoço e outro no jantar, consome perto de 3 mil litros de água por dia.

Carro elétrico em
fase embrionária

Construção amplia
prática ambiental
Maioria das medidas, em
razão de custos, é adotada em
empreendimento de alto padrão

Soja cresce sem desmatar

Andre Penner

Indústria não conseguiu
desenvolver no Brasil projeto
que cresce em outros países

Murillo Constantino

Balint Porneczi/Bloomberg

Outro grande desafio sustentável

do Brasil — em razão de seu

potencial agrícola — está em não

ampliar as áreas de plantio em

prejuízo dos territórios de mata

nativa. Mas a derrubada de

florestas já deixou de ser a

força motriz da expansão das

plantações de soja brasileiras.

Enquanto a produção americana

sofre os impactos da seca, a

liderança brasileira, desta vez,

é baseada em tecnologia e

recuperação de áreas de

pastagem degradadas. Segundo

estimativas, serão colhidas neste

ano 82,6 milhões de toneladas,

um crescimento de 24,5% em

relação à safra anterior — o

Centro-Oeste é responsável por

mais de 60% deste total. No

mesmo período, os EUA devem

colher 77,8 milhões de toneladas,

bem abaixo das 87,2 milhões

previstas inicialmente, segundo

dados da Organização das Nações

Unidas para a Alimentação

e Agricultura (FAO).

NissanLeafganhouconcorrênciado RenaultZoenoanopassado

MuriloCerdeira,da Brasilincorp: reduçãodecustospermiteampliaçãodeuso denovastecnologias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 fev. 2013, Destaque, p. 4-5.
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