
Créditos de carbono em alta

Faltam árvores, sombra e ar fresco nos
parques lineares da periferia

Aquecimento
global pode
custar R$ 1,2 tri
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É como se a economia paulista parasse por 16 meses

● ÉcriadooProgramade
SilêncioUrbano(Psiu)com
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Giuliana Miranda
Lucas de Abreu Maia

São Paulo pode perder R$ 1,2
trilhão com o aquecimento glo-
bal até 2050. Em comparação
com Produto Interno Bruto
(PIB) de 2008, é como se toda a
economia paulista parasse por
16 meses. Será o Estado mais
afetado em números absolutos.
O prejuízo representa um terço
daqueda noPIBprojetadapara
oBrasil–R$3,6trilhõesnomes-
mo período.

A conclusão, que será divul-
gadanoinícioem2010efoi obti-
da com exclusividade pelo Su-
plemento Focas, é um detalha-
mento do estudo Economia das
Mudanças do Clima no Brasil
(EMCB). A pesquisa adota as
premissasdoPainelIntergover-
namentaldeMudançadoClima
(IPCC)para dois cenários deal-
terações climáticas: um pessi-
mista, com alto nível de emis-
são de gases de efeito estufa, e
outro otimista, com redução.

De acordo com as projeções,
as perdas são menores confor-
me o Brasil avança no combate
aoaquecimentoglobal.Oprejuí-
zo, contudo, parece inevitável.
Mesmo no caso em que as emis-
sões diminuem, a queda no PIB
é de ao menos R$ 230 bilhões –
equivalentea25% do PIB do Es-
tado em 2008. Embora as mu-
danças do clima em São Paulo
sejam das menos severas no
País, secas, ondas de calor e en-
chentes em outras regiões afe-
tarão diretamente a economia
paulista. Norte e Nordeste se-
rão as áreas mais atingidas.

“São Paulo é um polo impor-
tante,comproduçãotãodiversi-
ficada, que qualquer contração
na economia de outros Estados
tem reflexos aqui”, diz Eduardo
Haddad, professor da USP e
coordenador de modelagem
econômica da pesquisa. Indús-
triaecomérciodevem serosse-
tores mais prejudicados. Se em
São Paulo os valores absolutos
são altos, o impacto em outras
regiõesserámaior.Asáreasru-
rais sofrerão mais. Em Mato
Grosso,por exemplo, o prejuízo

equivale a jogar fora cinco anos
de crescimento econômico.

Enquanto a agropecuária
paulistapoderáservítimadocli-
ma quente, a produção de cana
de açúcar deverá se beneficiar
desse fato. “Grandes produto-
res vão se adaptar, porque têm
dinheiroparainvestiremirriga-
ção”, diz José Marengo, pesqui-
sador do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) e
responsável pelos modelos cli-
máticos do EMCB. Para ele, pe-
quenos produtores e agricultu-
ra familiar sofrerão mais.

O estudo revela que a altera-
çãonoregimedechuvas,sobre-
tudo no Norte e no Nordeste,
causará redução no País entre
29,3% e 31,5% da capacidade de
geraçãodeenergia firme, aque-
lagarantidaatéemcenáriosad-
versos. “São Paulo importa de
outros Estados quase metade
da energia que consome. Se a
produção cair em outras re-
giões,elaficarámaiscaraoupo-
de faltar”, diz o ex-ministro do
Meio Ambiente e professor da
USP José Goldenberg.

A redução das emissões de

gases já virou lei em São Paulo.
O Estado terá até 2020 para re-
duzi-las 20% em relação a 2005.
Sancionadaemnovembro,aPo-
líticaEstadualdeMudançasCli-
máticas aguarda regulamenta-
ção. No nível municipal, as me-
tas são mais ousadas e o prazo,
exíguo. Também com base em
2005, a redução deverá ser de
30% até 2012.

Para Goldenberg, é possível
alcançar o objetivo com trans-
porte público eficiente – cerca
de 60% das emissões na cidade
seoriginamdeveículos.Osecre-
tário estadual de Meio Ambien-
te, Xico Graziano, admite a ne-
cessidade de trabalhar em con-
junto com os municípios. Pela
lei estadual, o governo tem um
ano para traçar plano de trans-
porte centrado na redução da
queima de combustíveis fós-
seis. “Iniciativas locais afetam
decisõestomadasemnível fede-
ral”, diz Rajendra Pachauri, di-
retor do Painel Intergoverna-
mental de Mudanças Climáti-
cas (IPCC, em inglês) e respon-
sável por estudos que confir-
mam o aquecimento da Terra.●

● Criadasaspolêmicas
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RuyOhtake

JoãoValente
Quando se pensa em parque, a
imagem que vem à mente é, no
mínimo, de uma área arboriza-
da.Equipamentosdelazertam-
bém são desejáveis. O cenário
real, porém, é bem diferente,
principalmente em alguns dos
chamados parques lineares,
construídos no entorno de rios
ou córregos da capital. Ao lado
dos tradicionais, os lineares fa-
zempartedoPrograma100Par-
ques para São Paulo, da Prefei-
tura, que pretende implantar
novas áreas verdes até 2012.

Descontentes com a falta de
estrutura desses espaços que
proporcionam pouca sombra,

por falta de árvores de porte
adequado, e não possuem itens
básicos como lixeiras, frequen-
tadores dizem que os lineares
não têm “cara de parque”.

O Tiquatira, na Penha, zona
leste, é um deles. São 320 mil
metros quadrados ao longo do
córrego de mesmo nome. Ape-
sar do tamanho, bancos e me-
sas em bom estado são raros.
Há longos trechos sem um úni-
co local para sentar. Os poucos
brinquedos já mostram sinais
de ferrugem. Falta lixeira e so-
bralixo.Oúnicopontoquepare-
cecuidadoéoquarteirãodapis-
ta de cooper, que conta com ár-

vorese mesinhas.O restante do
espaço tem pouca sombra, pois
aguarda o crescimento das mu-
das plantadas entre 2008 e
2009.Ocheiro forte docórrego,
equepioracomocalor, incomo-
da quem passa. Quando chove
forte, o parque inunda. “Se fos-
se arrumado, teria mais gente
aqui”, diz Leandro Santos Via-
na, morador da região.

OParqueLinearRapadura é
outro. Fica na Vila Formosa, ao
longo do córrego Rapadura.
Apesar dos 70 mil metros qua-
drados de área, a maior parte
dos moradores nem sabe que
ali é um parque. A reportagem

só descobriu que o espaço
com poucos bancos, mesas e
quase nada de árvores era o
tal parque quando já estava
nele há 1h30.“Essa praça vi-
rou parque?” Margarete
Araújo, que mora na região
há26anos,nãosabia.ORapa-
dura custou R$ 1,38 milhão à
Prefeitura.

Segundoadiretoradepla-
nejamento da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente,
Alejandra Devecchi, parque
linear tem conceito diferen-
te, outra estrutura, como o
espaço aberto, sem portões.
“O objetivo é recuperar fun-
dos de vale e córregos. Na
construção, a área é imper-
meabilizada e o solo fica em
melhor condição.” A manu-
tenção,dizela,éfeitaregular-
mente e fiscalizada pela Pre-
feitura. ● WANISE MARTINEZ
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● Depoisde1,2milhãode
assinaturas,teminíciooProjeto
Tietê,paradespoluiçãodorio

ParaRuyOhtake,omaior
equívocourbanísticode
SãoPaulofoiter isoladoo
Tietêdorestantedacidade.
Paraamenizaroproblema,
oarquitetopropõeum
projetoquerecupereahistó-
riaeaatençãodospaulista-
nosaorio:aconstruçãode
umMemorialdoTietê,no
pontodeencontroentreos
RiosTamanduateíeTietê.
Ocruzamentofoiescolhido
porsuaimportânciahistóri-
ca.SegundoOhtake,afor-
maçãodeSãoPaulocome-
çouapartirdali.

O“ProjetoAzul”,elaboradopor
JoãoValenteFilho,sugereuma
soluçãoparaocaóticotrânsito
naMarginaldoTietê.Propõea
construçãodeumarodoviaex-
pressacapazdecruzartodaa
cidade,30metrosacimadoso-
lo.Aimplantaçãodoprojetopos-
sibilitariaaretiradade350mil
veículosdiariamentedaMargi-
nal.Oprojetoaindaprevêum

monotrilho,comcapacidade
paratransportar250milpes-
soaspordia.Osistemaseria
conectadonamesmaestrutu-
radarodovia,a25metros
dosolo.“Belezaplástica,
arrojoesoluçãoarquitetônica
deinteraçãocomoconjunto
urbanísticosãoasprincipais
característicasdoprojeto”,
dizoarquiteto.

●●●Alémdeambientalistasdo
mundointeiro,SãoPaulotambém
estádeolhonaConferênciade
Copenhague,naDinamarca,onde
190paísesvãodiscutir,apartirde
segunda-feira,políticasambien-
taisna lutacontraoaquecimento
global.Apósoevento,aSecreta-
riaMunicipaldeFinançasdefinirá
adatadoterceiro leilãodecrédi-
tosdecarbono,quedeveocorrer
antesdemarçode2010.Háexpec-
tativadaelevaçãodopreçoda
ReduçãoCertificadadeEmissão.
UmatoneladadeCO2nãoemitida
equivaleaumcréditodecarbono.
Reduziraproduçãodosgasesdo
efeitoestufa,portanto,éumnegó-
cio lucrativo.Comospregõesde
2007e2008foramarrecadados
R$75milhões,paraoFundoEspe-
cialdoMeioAmbiente(Fema).A
verbabancouprojetossocioam-

bientais,programashabitacionais
eampliaçãodeparquesnosentor-
nosdosaterrossanitáriosdeBan-
deiranteseSãoJoão,queestão
desativados.“SãoPauloconse-
guiu,em2008,neutralizarcerca
de20%dosgasesestufa.Esta-
mosemumaposiçãodevanguar-
danoBrasilenomundo”,dizo
secretáriomunicipaldeVerdee
MeioAmbiente,EduardoJorge.
Nãosóaesferapúblicasebenefi-
ciadoscréditos.Aempresabrasi-
leiro-holandesaBiogásEnergia
Ambiental,porexemplo,converte
metanoemCO2,substância21
vezesmenospoluente,eproduz
energiaelétricacomacaptação
dobiogás.Acompanhia temodi-
reitodevenderaReduçãoCertifi-
cadadeEmissão,sinaldequepre-
servaromeioambiente também
podeserrentável. ● DIOGOD’AVILA

● SãoPaulofoiaprimeira
cidadedoPaísatornar
obrigatórioousodocintode
segurança.ALei11.659
tambémproibiucrianças
menoresde10anosdeutilizar
obancodianteirodoscarros
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