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Prédios envoltos por nuvens de poluição ontem em Chongqing, na China: passivo ambiental é elevado
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Retomada ambiental
chinesa será gradativa
questão ambiental” explica Alexandre Ratsuo Uehara, diretor
acadêmico das Faculdades Rio
Branco.
Trevisan recomenda cautela
com o discurso do novo líder
do país, Xi Jinping. Mesmo antes de assumir a presidência,
ele utilizou o meio-ambiente
como objeto de uma manifestação. Jinping alertou que as condições climáticas na China e a
proteção ambiental não podiam ser descuidadas.“Mesmo
parecendo apenas uma crítica
a Hu Jintao, nunca antes havia
ocorrido uma menção às questões ecológicas por um político
que acaba de ser eleito,sinalizando uma nova postura no comando do país”.
A preocupação é coerente, já
que a proteção ambiental é
uma das únicas alternativas de
preservar os escassos recursos
chineses.
Uehara afirma que não se surpreendeu com o posicionamento de Jinping.“O governo chinês tem sensibilidade para perceber os problemas que o país
enfrenta. Talvez não seja a prioridade do governo, mas eles devem desenvolver medidas contundentes”.
Diante dos problemas com a
qualidade do ar, o governo chi-
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A grande questão do desenvolvimento econômico chinês é a
degradação ambiental provocada pelos avanços desenfreados
que foram verificados nos últimos anos.
Em alta, a atividade industrial e o excesso de carros nas
ruas determinaram a maior
emissão de poluentes, atribuindo a municípios, como Pequim,
o status de perigo alarmante à
saúde dospopulares.
O índice PM2.5, que mede
partículas de poluente no ar
com um diâmetro de 2,5 micrômetros (PM2.5) já chegou a 755,
sendo que a partir de 300 a leitura já indica estado de alerta.
Segundo Leonardo Trevisan,
professor de relações internacionais da ESPM, o avanço chinês
das últimas três décadas refletiu a estratégia de investimentos, na qual as preocupações
com a emissão de poluentes e
outras questões ambientais estavam subordinadas ao crescimento a qualquer custo.
A questão do passivo ambiental também foge às tradições
dos fabricantes do país. Mesmo
após contribuir com problemas
nocivos ao meio ambiente, os
industriais resistem à realização de investimentos em benefício do meio ambiente. “O problema do passivo ambiental no
país é preocupante, afinal o
país não tem uma tradição de
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Novas medidas ecológicas
devem ajudar na preservação
dos recursos naturais da China

A China tem 19% da
população mundial,
mas está longe
dessa proporção
em reservas de
água potável

nês ordenou que as fábricas reduzissem a emissão de poluentes ou até mesmo fechassem as
portas temporariamente. A proibição de certas classes de veículos nas estradas nos dias em que
a poluição atingisse níveis inaceitáveis e o corte na queima de
carvão são medidas adotadas.
Outro problema que afeta a
região é o abastecimento de
água potável. Há uma desproporção com a população do país
e a quantidade de água no território. A China tem 19% da população global, mas está longe de
ter este percentual frente ao total de água no mundo. O país
tem a menor quantidade de recursos de água doce per capita
entre os principais países do
mundo. “A contaminação e a escassez de água já custou ao país
2,3% do seu PIB”, diz Uehara.
A tendência é que Jinping mudará as prioridades dos investimentos chineses. Ele deve focar
em pequenos negócios ligados a
tecnologia, que contribuam para a evolução econômica e causem menores danos ao meio ambiente.“Ele deve controlar o modelo econômico, mudar o perfil
dos transportes e dos investimentos”, acredita Trevisan.
Otimista,Uehara explica que
o crescimento desenfreado proporcioou a China muitos recursos que podem ser reinvestidos
em programas ambientais.
Mesmo com as medidas
emergenciais, os especialistas
explicam que a mudança da política chinesa, que foca o fortalecimento do mercado interno,
pode travar a proteção ambiental. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jan. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.

Em pleno Ano Internacional de Cooperação pela Água,
cabe abordar algumas questões prementes relacionadas
à segurança hídrica e que afetam o setor produtivo.
Escassez qualitativa - A ameaça maior não é o desaparecimento da água. Á água não se esgota e sempre existirá em grandes quantidades. Todavia, as regiões do globo
apresentam perfis hídricos muito distintos, que coexistem com diferentes situações demográficas, culturais, sociais, econômicas e comportamentais. O cenário global é
de aumento da demanda sobre reservas ameaçadas, enquanto os governos possuem diferentes capacidades para distribuir a água e gerenciar a qualidade e a quantidade do recurso em seus territórios. Ou seja, a abundância
não se traduz em disponibilidade e acesso.
Produção agrícola - O cenário é tal que se necessita de
água a taxas crescentes para produzir mais alimentos e
biocombustíveis a fim de atender às exigências trazidas pela mobilidade social, o crescimento demográfico e o crescimento das economias. A demanda por alimentos trouxe
uma busca mundial por terras cultiváveis e por água para
irrigação, que responde no mundo por algo entre 60% e
90% da demanda por água, a depender do país. Mas a expansão das fronteiras agrícolas enfrentam limitantes no
imperativo de preservar florestas e biomas sensíveis. Como garantir o acesso regular dos produtores de alimentos
à água sem comprometer o meio ambiente?
Mudanças climáticas - Ainda que seja difícil isolar os efeitos do fenômeno para o nível local em se tratando de recursos hídricos, um possível cenário de alteração ampla das variáveis hidrometeorológicas significaria um impacto direto no ciclo hidrolóA gestão do acesso
gico, afetando as reservas
e disponibilidade
hídricas em geral. As adversidades climáticas, no
de água de
caso da concretização de
qualidade e segura
tal cenário, trariam propara o consumo
blemas ao ambiente urbano e ao rural, com quesencontra óbices
tões para a saúde humaconsideráveis e
na, a produção de alimenainda irresolutos
tos, geração de energia e
para a integridade das inem muitas
fraestruturas de suporte à
partes do globo,
sociedade. Isso exige artiinclusive no Brasil
culação entre setores e integração de políticas.
Pelo que foi brevemente exposto, conclui-se que a segurança hídrica interpõe-se
em escalas múltiplas às sociedades neste século. A gestão
do acesso e da disponibilidade de água de qualidade e segura para o consumo encontra óbices consideráveis e ainda irresolutos em muitas partes do globo, inclusive no Brasil.
Entretanto, reconhece-se que a solução é complexa porque a questão da água exige, como se disse, articulação entre setores e integração de políticas. Isso desafia a prática e
a tradição da gestão pública no Brasil, usualmente promotoras de soluções estanques e desarticuladas, geradoras de
ineficiências financeiras, operacionais e de impacto.
Desafia também as empresas, que se atêm à conformidade legal, raramente envolvendo-se na governança da
água ou comprometendo-se com metas de conservação
nas bacias hidrográficas que as hospedam. A cada um governos, sociedade, empresas — cabe sua cota de responsabilidade, pois a água é um bem público.
Assim, os grandes usuários de água no setor produtivo
têm responsabilidade na manutenção ou melhora da qualidade ambiental. A água agrega valor para a empresa e
seus produtos e condiciona suas relações com os
stakeholders e com o ecossistema. Isto é: a viabilidade do
negócio é função da disponibilidade e da qualidade do recurso. Da mesma forma, o mal-uso desagrega valor, através de externalidades difíceis de custear, pois quem paga
é a sociedade, que dispõe de menor qualidade e disponibilidade desse fundamental recurso à vida. ■

