VIVENDO PERIGOSAMENTE NOS

CENTROS URBANOS
Na abertura do Painel "Vivendo Perigosamente", foi abordada a questão
da dependência das pessoas pelos fenômenos que ocorrem em rede.
Redes de água, esgoto, viária, eletricidade, área, fluvial, de gás e de tudo o
mais que é construído para servir de infraestrutura para a vida moderna.
Essasredes suportam, delimitam, simplificam e complicam a vida de todo
mundo. Prova disso é que, hoje, é impensável viver sem a rede elétrica, já
que todas as outras (redes de água, internet, etc.) dependem dela para
funcionar.
Silvio Meira (Professor titular do Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco) aproveitou a reflexão para alertar sobre nosssa
dependência em relação à tecnologia. "Somos, cada vez mais,
dependentes da tecnologia. Mas, à medida que evoluímos, as ferramentas
também evoluem, e o controle sobre os sistemas operacionais se torna
consequentemente mais eficaz, com capacidade para enfrentar crises",
. afirmou. Mesmo assim, prosseguiu Meira, não estamos livres do risco de
um apagão ou outro tipo de problema tecnológico. "Pode-se parar a
cidade de São Paulo em quatro bocas de lobo, rompendo apenas alguns
cabos. Isso pode Sr feito sem que se invada um prédio sequer, sem
qualquer confronto com seguranças ou portas, travas, cadeados ou
senhas", exemplificou. Apesar do alerta, Meira disse não esperar que
ocorram ações terroristas em grandes cidades.
Já Raquel Rolnik (arquiteta e urbanista pela FAU/USP e relatora da ONU), a
cidade de São Paulo entra em colapso toda vez que chove. Para ela, o
quadro é fruto da forma de ocupação do território. "O risco das enchentes
em São Paulo, por exemplo, tem pouco a ver com o clima, mas com a
política. A cidade foi construída com base em uma política urbana que
privilegia a circulação dos automóveis. Tudo foi feito, em cima de rios que,
em longo prazo, não agüentam o acúmulo de água vindo das fortes e
crescentes chuvas", explicou.

Uma das soluções apontadas pela urbanista é diminuir, imediatamente, a
mobilidade sob pneus, pois os veículos consomem energia e são os
principais causadores de emissão de gás de efeito estufa. "Além de mudar
a matriz de mobilidade, é necessário também construir cidades mais
compactas. Nova Vork eLos Angeles são exemplos claros. Los Angeles é
muito extensa, e Nova Vork é compacta, mesmo tendo igual número de
habitantes". Seguindo esse raciocínio, ela disse considerar Nova Vork
muito mais sustentável. "Mobilidade urbana versus meio ambiente é um
dos maiores desafios da atualidade",
acrescentou. Para Raquel,
empreendimentos mistos, como prédios de escritórios e com moradias,
são alternativas importantes e precisam de incentivo. Nessa linha, Meira
defendeu a idéia da locomoção só quando necessária: "Hoje, podemos
nos comunicar com qualquer pessoa através de um Laptop ou celular, de
qualquer lugar do planeta, sem sair de casa, sem pegar o carro", afirmou.
Outro problema grave citado no encontro e que atinge notadamente as
grandes cidades é o que fazer com o lixo gerado pela indústria eletrônica.
Segundo o professor, a cada cinco anos um laptop vira descarte. O
aumento do resíduo e a falta de destinação adequada para esse tipo de
material se tornaram preocupação constante. Meira disse que a boa nova
é que o primeiro Centro de Descarte e Reciclagem de Lixo Eletrônico do
Brasil, criado por um órgão público, já está sendo construído. A unidade
vai funcionar na Universidade de São Paulo (USP) a partir de Agosto.
A dependência tecnológica, garantiram os participantes do painel, leva a
riscos que precisam ser mensurados, evitados e mitigados. O objetivo é
criar ambientes mais seguros, inclusive de redes, evitando-se os riscos
inerentes ao progresso e ao crescimento das cidades.
Sérgio Besserman (Presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento
Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro), disse acreditar numa
organização de hábitos e comportamentos. {{O bolso (e não o coração)
pulsa. Ações sustentáveis massificam-se somente quando transformadas
em preço", afirmou. "Ternos de ter criatividade. Cada cidade deve
descobrir o seu jeito de se adaptar, mas a governança, no sentido de frear
o aquecimento da Terra, precisa ser global". Concluiu.
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