
Meio ambiente

Revolução
verde

Capital britânica dá
exemplo ao mundo ao criar
um plano de desenvolvimento
sustentável com
economia de baixo
carbono e processos
produtivos menos poluentes

E
ssas transformações, em res-
posta aos riscos das mudan-
ças climáticas para a vida no
planeta, eqüivalem a uma se-
gunda revolução industrial e
abrem um promissor horizon-
te de oportunidades de negó-

cios para os mais diversos setores em-
presariais, inclusive em escala mundial.

A transição de um modelo que
provocou o aquecimento global para

outro menos destruidor dos recursos
naturais, embora retardada na maio-
ria dos países, já é realidade em algu-
mas nações desenvolvidas, como o
Reino Unido. Em sintonia com a pos-
tura governamental e da sociedade ci-
vil, o Parlamento aprovou em novem-
bro do ano passado um pacote de leis
para levar a cabo essa estratégia.

Com isso, a Inglaterra, que já estava
na vanguarda desse movimento, tornou-
se a primeira nação com metas obriga-
tórias de redução das emissões de ga-

ses de efeito estufa. Ao assumir esse ob-
jetivo ambicioso - baixar em 80% essas
emissões até 2050 -, o país se fortalece
para influenciar o restante da Europa na
mesma direção e buscar parceiros en-
tre os emergentes, como o Brasil, mi-
rando o alvo da revisão do tratado de
Kyoto, agendada para este ano em
Copenhague.

'Todos os nossos investimentos pú-
blicos estão fortemente conectados
com a estratégia geral de tornar a eco-
nomia mais limpa", afirma Joan Rud-



dock, vice-ministra para Mudanças Cli-
máticas da Inglaterra. "As medidas pa-
ra conter a elevação da temperatura no
planeta passam a ser tão importantes
quanto cuidar da saúde, segurança e
educação", acrescenta.

EFEITO NA ECONOMIA. O governo britâ-
nico já adotou uma Estratégia de Ener-
gias Renováveis - uma espécie de PAC
contra o aquecimento global - para der-
rubar essas emissões, reduzir a depen-
dência de petróleo e aprimorar as
estruturas de negócios. O pro-
jeto, que vai custar 100 bi-

lhões de libras até 2020, almeja substi-
tuir em 15% a atual matriz energética,
com a adoção de energia solar, eólica, de
ondas do mar e nuclear. Ainda em fase
de consulta pública, o plano será ratifi-
cado neste ano. A expectativa é que es-
ses investimentos surtam resultados em
outra área: a geração de 160 mil empre-
gos nos próximos 12 anos.

NOVA MENTALIDADE. A adaptação, en-
tretanto, vai além da substituição da
matriz energética e dos investimentos
em ciência, tecnologia e inovação. En-
globa o comportamento dos consu-
midores, o estilo de vida, pois resul-
tará em mudanças inclusive dos
materiais utilizados na construção
de prédios e residências, explica
Alex Nickson, gerente de Estra-
tégias de Adaptação às Mudan-
ças Climáticas da prefeitura de
Londres. Ao mesmo tempo
que essas políticas públicas



Usar o já conhecido
Sempre que falam do esforço

para enfrentar os efeitos nocivos
das mudanças climáticas, os ingleses
citam a existência de um mito em
torno do tema: o de que a solução do
problema dependerá em boa parte
da geração de novas tecnologias.
Eles não se cansam de repetir que a
indústria e o setor de energia
conseguirão poupar ao redor de
45% das atuais emissões de gases
de efeito estufa até 2030 apenas
adotando as inovações já disponíveis.

Com esse raciocínio concorda
um especialista brasileiro no assunto,
Ricardo Gustav Neudíng, sócio-diretor
da Ativos Técnicos e Ambientais (ATA),

empresa dedicada à gestão de
carbono e membro da Associação
Brasileira das Empresas de Mercado
de Carbono (Abemc). "Existe um leque
imenso de possibilidades de políticas
públicas e de negócios da iniciativa
privada que poderiam ser
deslanchadas com uma mudança de
foco: correr na implantação do que já
temos no curto prazo", afirma.

As tecnologias já acessíveis, com
amplas possibilidades de aplicação e
capacidade de contribuir na
mitigação das emissões de gases de
efeito estufa, constituem-se em
oportunidades de negócios verdes.
São também aquelas que conferem

concedem subsídios às empresas para
desenvolver tecnologias menos poluen-
tes, induzem as famílias a instalar ener-
gia solar em suas residências, bem co-
mo a fazer "tetos verdes", com a plan-
tação de árvores em edifícios.

"Materiais de construção civil que
absorvem menos calor, inclusive no as-
faltamento de ruas, tudo está sendo le-
vado em consideração", completa Nick-
son. Como um terço da água purifica-
da é perdida a cada dia em Londres, até
2014 dois terços das residências terão
medidores de água para controlar o
desperdício.

Esse nível de detalhamento do es-
forço conjunto é proporcional ao grau
de relevância dado ao tema. Controlar
o aquecimento global está entre as três
principais preocupações dos britânicos
atualmente, só perdendo para a situa-
ção da economia e o emprego. Sinal
disso foi o cancelamento da construção
de mais uma pista no aeroporto de
Heathrow. Embora não pairem dúvidas
da necessidade da obra num dos mais

ao Brasil um lugar especial na
rearticulação mundial, movida
pela urgência de salvação do
planeta. É o caso do etanol, uma
alternativa energética para
automóveis flex que está sendo
adotada em várias partes do
mundo. Embora pouco menos
avançado, o biodiesel
é outra saída que Demanda
baixo investimento em pesquisa.

Da mesma forma, o uso de
biomassa (feita com bagaço de
cana-de-açúcar) poderia substituir
em larga escala as caldeiras
industriais movidas a carvão
ou combustíveis fósseis.
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ENERGIA:
incentivo para
a substituição

da atual
matriz

energética
por opções

mais limpas

movimentados aeroportos da Europa,
o projeto foi abortado por ser conside-
rado na contramão das medidas de mi-
tigação dos gases de efeito estufa.

Tanta preocupação não é por mero
acaso. Convivendo com um dos piores
climas da Europa, os britânicos vivem
praticamente cercados em uma ilha pro-
pensa a alagamentos decorrentes da ele-
vação do nível das águas dos oceanos e
rios. Juntamente com os demais euro-
peus, no verão eles sofrem com o au-
mento das ondas de calor, que resultam
em número cada vez maior de mortes.

Sair da situação atual requer o de-
senvolvimento das chamadas inova-
ções tecnológicas a ponto de engen-
drar a superação da era das energias
fósseis e permitir processos industriais
menos poluentes.

"Nosso ideal é chegar a ponto de as
etiquetas dos produtos informarem se
foram fabricadas com tecnologias ver-
des ou não", afirma Colin Challen, da
frente de Mudanças Climáticas no Par-
lamento. Nesse processo, a idéia dos
britânicos é instituir uma tributação di-
ferenciada, levando em conta o grau de
carbono utilizado.

Para Walter Lazzarini, presidente
do Conselho Superior de Meio
Ambiente da Fiesp, o mundo todo
vê com esperança e fé as iniciativas
dos países que estão tentando
reduzir as emissões de gases
de efeito estufa, como é o caso
da Inglaterra. "As políticas britânicas
são bastante amplas e devem ser
copiadas no que for adequado
para o Brasil e outras nações
desenvolvidas ou emergentes", diz.

Ele relata iniciativa da Fiesp em
linha com a ação britânica: "Criamos
o Grupo de Trabalho Aliança Pró-
Clima no Brasil, que reúne grandes
empresários para discutir o
posicionamento do setor privado
diante da questão das emissões de
gases. Diferentemente do que
sempre ocorreu - esperar que o
governo tome medidas -, queremos
influenciar no estabelecimento de
políticas públicas, pois sabemos
que, sozinho, o Estado brasileiro não
vai dar conta de enfrentar de forma
eficaz um problema dessa
dimensão. A indústria quer

assumir a sua parcela de
responsabilidade na condução
desse processo".

Mas há espaço para novas
iniciativas. "A indústria pode fazer
muito para contribuir nesse
enfrentamento (de emissão de
gases) utilizando mais as energias
alternativas e as tecnologias já
existentes, mas está faltando
suporte econômico e financeiro
para implantá-las.Também falta um
programa que dissemine a
economia de energia", lembra.

Segundo Lazzarini, vivemos
várias contradições.
De um lado, a falta de
investimentos em tecnologias de
baixo impacto ambiental e,
de outro, o constante estímulo ao
uso de tecnologias emissoras de
gases de efeito estufa.
"Celebramos a descoberta de
jazidas de petróleo.
Mas o pré-sal é uma das
mais extraordinárias
jazidas de emissão de gases
poluentes", diz.

fevereiro 2009 l Revista da indústria

Text Box
LAVORRATI, Liliana. Revolução verde. Revista da Indústria, São Paulo, ano 9, n. 147, p. 53-55, fev. 2009.




