
nquanto muitos países cho-
ramingam que é impossível
reduzir sua emissão de ga-
ses aos níveis (hoje consi-
derados insuficientes) esta-

belecidos pelo Protocolo de Kyoto, a
Suécia se encontra na posição oposta.
Em 2007, ela foi eleita pelo segundo
ano consecutivo a nação que mais fez
para salvar a Terra, de acordo com -a
organização ambientalista alemã
Germanwatch. Entre 1990 e 2006, esse
país escandinavo cortou suas emissões
de carbono em 9%, e nem por isso dei-
xou de fazer sua economia crescer: o
aumento registrado foi de 44% em pre-
ços fixos no período.

Em reconhecimento aos avanços que
a Suécia já havia conquistado na área
ambiental, o acordo de Kyoto previa
até que o país aumentasse suas emis-
sões em 4%. Em vez disso, porém, o
parlamento sueco decidiu cortar mais
4%. Para Emma Lindberg, especialista
em mudança climática da Sociedade
Sueca de Conservação da Natureza,
essa atitude foi tomada levando-se em
conta uma diretriz: "Precisamos fazer
o que é bom para o ambiente porque é
bom para a Suécia e sua economia."

Os especialistas acreditam que a es-
sência do êxito sueco está na criação
da taxa de carbono, em 1991. Para cada
litro de combustível consumido pelo
veículo, o usuário desembolsa um adi-
cional de .2,34 coroas (cerca de R$
0,65). Embora muitas indústrias impor-
tantes consigam ressarcimento ou isen-
ção desse gasto, o resultado ainda é
bem satisfatório: "Nossas emissões de
carbono seriam 20% mais altas sem a

taxa", afirma Andreas Carlgren, minis-
tro sueco do Meio Ambiente.

Embora o país já demonstrasse ter
adquirido consciência do problema
logo depois do primeiro choque do pe-
tróleo, nos anos 1970, Emma Lindberg
afirma que foi a mordida no bolso re-

presentada pela taxa de carbono que
levou a sociedade a procurar alternati-
vas ambientalmente mais saudáveis.
Hoje elas se multiplicam Suécia afora.
Resíduos de madeira de florestas ou
de indústrias da área, por exemplo,
substituíram o petróleo e o carvão no
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aquecimento doméstico do ar e da
água. Linkoping, a quinta maior cidade
do pais, movimenta sua frota de ônibus,
caminhões de lixo, uma linha de trem
e alguns táxis particulares com bíogás
proveniente do metano obtido de bois
abatidos. Na capital, Estocolmo, a Es-
tação Central planeja usar o calor cor-
poral de seus cerca de 250 mil Usuá-
rios diários para aquecer a água desti-
nada a um novo edifício vizinho. Até o
rei Carlos Gustavo XVI está sintoniza-
do com a questão: a fim de apoiar uma
campanha de eficiência energética lan-
çada em abril, ele ordenou que todas
as luzes dos palácios reais ficassem
apagadas durante uma hora.

Dona da maior frota de carros Ver-
des" da Europa (mais de 72 mil veícu-
los), a Suécia é o maior importador de
etanol no continente e o quinto maior

.importador do produto made in Bra-
zil. Quase todos os automóveis flex do
país são movidos pelo biocombustível
tupiniquim. O governo quer fazer toda
a frota sueca .circular em 2020 usando
apenas combustíveis renováveis.

A paradoxal expansão econômica

sem alteração significativa no consu-
mo de energia ocorreu graças ao cres-
cimento de setores como o de servi-
ços. Nesse sentido, as áreas que apre-
sentaram maior desenvolvimento são
bem mais econômicas do que as in-

dústrias de papel e outras que conso-
mem energia intensivamente.

•Nem tudo são flores, porém. Os sue-
cos adoram os famigerados utilitários
esportivos, o que coloca a poluição vei-
cular do país em destaque entre os
membros da União Européia. Além dis-
so, muitos ambientalistas alegam que
o governo já estaria sinalizando que a
disciplina ambiental poderia ser afrou-
xada - o primeiro-ministro, Fredrik
Reinfeldt, estaria pleiteando que a
União Européia flexibilizasse as pro-
porções de cortes nas emissões de car-
bono, ou seja, requisitando que as re-
duções fossem mais severas fora do
bloco do que dentro dele. Mas Andreas
Carlgren desmente o desinteresse ofi-
cial: segundo ele, a flexibilização seria
a forma mais eficiente de'reduzir as
emissões aos níveis europeus e de
transferir tecnologia para os países em
desenvolvimento.

De qualquer forma, o povo sueco
tem orgulho da condição de liderança
em assuntos ambientais construída
pelo país, assegura Emma Lindberg.
Talvez 'essa conscientização seja a
maior garantia de que as medidas da
Suécia a favor do meio ambiente se-
jam um caminho sem volta.
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