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A proliferação dos “formigueiros”

03 – 01 – 2000

[ Em vez de pequenas e médias cidades crescerem, são metrópoles que tendem a expandir-se ]

[ Se não houver adaptação da infra-estrutura, desenvolvimento provocará crise de energia ]

 

Apenas um vigésimo do crescimento demográfico mundial vai ocorrer fora das cidades, fazendo com que as

aglomerações urbanas venham a concentrar três quartos da população mundial em meados do século 21.

Esta é uma projeção que não chegaria a assustar se correspondesse a um movimento descentralizado, de

expansão das cidades médias e transformação de vilarejos em pequenas cidades, promovendo razoável

distribuição espacial dos benefícios da urbanização. Contudo, se não houver alteração da tendência histórica,

vão proliferar “formigueiros” com mais de 10 milhões de criaturas. Em breve, oito megalópoles já terão mais

de 15 milhões de habitantes, das quais apenas duas no Primeiro Mundo: Nova York e Tóquio. As outras são

Beijing, Shangai, Bombaim, Calcutá, México e São Paulo.

 

É muito difícil combinar tal panorama com as consensuais aspirações por um desenvolvimento que possa ser

sustentável. Basta pensar na questão energética para se dar conta da incompatibilidade. Por volta de 2050,

uma demanda global de energia equivalente ao triplo da atual será dificilmente atendida pelas três fontes de

oferta disponíveis: fóssil, nuclear e solar. O respeito ao acordo estabelecido em 1997, na conferência de

Kyoto, exigirá que o atual consumo de recursos fósseis seja reduzido pela metade em algum momento entre

2020 e 2050. Se esse corte vier a ser compensado pelo uso de energia nuclear, o número de centrais

precisará ser multiplicado por trinta, tornando incontroláveis os perigos relativos à administração do lixo

atômico e, pior ainda, ao uso para fins bélicos. E se tais riscos forem admitidos como inevitáveis

conseqüências da falta de alternativa, a energia se tornará caríssima, o que também constitui a grande

limitação de saídas menos dolorosas, baseadas na utilização mais direta da energia solar, como biomassa e

geradores fotovoltaicos.

 

Não é difícil perceber, portanto, que será muito mais sensato romper esse cerco pela contenção da

voracidade energética do crescimento econômico, do que contar com a eventual descoberta de alguma outra

fonte de energia. O futuro global depende muito mais de mudanças no perfil da demanda energética, do que

das também inevitáveis alterações na matriz da oferta. Constatação que transfere o dilema mais para o

âmbito das infraestruturas que condicionam os modos de consumo, do que para o domínio dos ganhos

marginais de eficiência energética que já vêm sendo induzidos por tributações e cotas negociáveis dos
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direitos de poluir.

 

De três componentes de infraestrutura que podem provocar mudanças substanciais nos padrões de uso da

energia, dois dependem diretamente do desenvolvimento territorial, e o terceiro da construção civil. A

microeletrônica abre caminho para uma drástica redução dos deslocamentos diários entre residência e local

de trabalho. Já é possível vislumbrar empregados cada vez menos presentes nas sedes de suas empresas e

trabalhando cada vez mais em casa, ou em escritórios satélites aos quais possam chegar sem o uso de

veículos motorizados. O segundo determinante do atual esbanjamento energético está na falta de

oportunidades de lazer próximas aos locais de moradia. Não se trata de supor que a necessidade humana de

mobilidade possa ser contrariada, mas simplesmente de não mantê-la integralmente prisioneira de

obrigatórios deslocamentos em automóveis, ônibus, trens, aviões ou navios. Ou seja, uma elevação mais

modesta do consumo de energia dependerá essencialmente de infraestruturas que reduzam as necessidades

de transporte vinculadas tanto ao tempo de trabalho, quanto ao tempo disponível das populações urbanas. E

o terceiro fator que merece destaque é a climatização dos ambientes fechados. Já é possível obter muito mais

conforto com sistemas de aquecimento ou refrigeração que usam pouca energia comercial. E a regulação da

umidade interior ajudará também a minimizar as doenças respiratórias.

 

Aí estão três cruciais mudanças de infraestrutura que requerem a combinação de diversos tipos de

intervenção pública e privada de dissuasão e estímulo. Infelizmente, a falta de iniciativas audaciosas nessas

três direções tem acarretado o desperdício de excelentes oportunidades de negócios, dizem dois

especialistas da Suíça: Dieter M. Imboden, do Instituto Federal de Tecnologia e Carlo C. Jaeger, do Instituto

Federal de Ciência e Tecnologia Ambiental. Em estudo intitulado “Towards a sustainable energy future”,

eles fazem uma crítica demolidora da irresponsável beatitude dominante, segundo a qual crises energéticas

seriam coisas do passado, já que a mão invisível do mercado se encarregaria de tornar competitivos recursos

menos utilizados, como o gás ou a biomassa. Uma boa confirmação de que qualquer compromisso sério com

sustentabilidade exige lúcidas opções de ordenamento territorial que façam do consumo energético o fio

condutor da urbanização.


