
erço do termo "sustentabilidade", a Noruega é hoje

uma das líderes nas discussões sobre aquecimento

global, ativa em projetos como a Clean Energy Initiative e a

International Renewable Energy Agency. Em 2001, o país criou

uma empresa pública, a Enova, dedicada a energias renováveis

e à melhoria da eficiência energética. A idéia deu certo e, para

este ano, o governo já anunciou um aumento de 80% nos

investimentos do setor de energia. Autoridades norueguesas

também surpreenderam ambientalistas com a promessa de

neutralizar as emissões de carbono completamente até 2050 -

promessa essa que se tornou ainda mais agressiva quando o

prazo foi adiantado para 2030.

Apesar disso, a organização não-governamental

européia Germanwatch colocou a Noruega atrás de países

como Brasil e índia no relatório Climate Change Performance

Index, que avalia 57 nações no combate a mudanças climáticas,

divulgado no final de 2008- Como isso aconteceu? Com o

anúncio da neutralização de emissões até 2030, as

expectativas cresceram. E quando o país divulgou detalhes do

plano, a decepção foi inevitável. Tudo porque a Noruega terá

emissões zero apoiando-se fortemente em dois mecanismos:

investindo em projetos ambientais no exterior e gerenciando

melhor como contabilizar as emissões.

É inegável que por lá existe um modelo energético muito

eficiente, que serve de parâmetro global. Os impostos sobre

carros são altos (e os impostos sobre carros que consomem

mais gasolina, mais altos), e 99% da energia usada provém de

hidrelétricas. Mas a grande contradição da Noruega está em

sua base industrial. O pais é o quinto maior exportador de

petróleo, e o segundo de gás natural O petróleo é responsável

por metade das expo r t ações , rendendo recursos

fundamentais à manutenção do Fundo de Riqueza Soberana

do país, o segundo maior do mundo.

Em 2008, a Noruega produziu 2,4 milhões de barris de

petróleo ao dia, e não há planos para que a quantidade

diminua - o mesmo vale para as emissões produzidas pela

indústria. Prova disso foi a inauguração, no final de 2007, da

"Branca de Neve", uma plataforma de petróleo a 150 km da

costa norueguesa, a primeira para produção comercial de

energia ao norte do círculo polar ártico. As reservas foram

descobertas em 1981, mas deixadas de lado devido às

dificuldades do local, tão remoto e inóspito. Com o aumento da

demanda - a expectativa é de crescimento de 50% nos

próximos 25 anos -, os grandes produtores viram-se

estimulados a tornar a exploração viável, investindo

aproximadamente US$10 bilhões na empreitada.

DILEMA

Segundo Heidi Sorensen, secretária de estado do

Ministério do Meio Ambiente da Noruega, "nós vivemos em

constante dilema, porque enriquecemos com o setor do

petróleo, liberando dióxido de carbono na atmosfera. Há

muitas discussões sobre nossa responsabilidade". Parte do

dinheiro utilizado para investir em projetos de proteção

a mbientaladvém exatamente da indústria de hidrocarbonetos.

A maioria desses investimentos é destinada a países em

desenvolvimento, nos projetos relacionados com o clima ou com

o combate à pobreza. Um deles foi a doação de US$ 100 milhões

para o "Fundo Amazônia", criado pelo presidente Lula no ano

passado em prol da floresta. "É adequado que países mais

ricos colaborem para a redução do desmatamento e emissões

de gases do efeito estufa. Nesse sentido, a Noruega é um bom

exemplo" , diz Cláudio Marett i , superintendente de

Conservação para os Programas Regionais do WWF-Brasil.

Porém, o que incomoda os especialistas é que, quando se

trata do próprio país, o setor público é vago. A Enova, por

exemplo, que receberá do governo 3,8 bilhões de coroas

norueguesas em 2009, é criticada por não investir o bastante

em uni ponto essencial para inovações: pesquisa. O maior

projeto da Noruega nesse âmbito é o de viabilizara captura e

armazenamento de carbono, tido como uma "aterrissagem na

Lua". São processos complexos, que exigem uma tecnologia

hoje muito cara para ser aplicada, além de oferecerem outros

riscos ambientais. Ao mesmo tempo, os investimentos de 2008

na indústria do petróleo foram de aproximadamente 127

bilhões de coroas norueguesas, ou US$ 18 bilhões de dólares -

u m crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior.

"Garantir o modelo sustentável usando um modelo não-

sustentável, como a exploração de combustíveis fósseis, é

aceitável para um período de transição, mas não em longo

prazo", explica Rachel Biederman, coordenadora adjunta do

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio

Vargas de São Paulo. "Claro que toda iniciativa é bem-vinda,

mas não é só isso o que se espera de um país líder em

sustentabilidade". Não existe solução simples para que a

Noruega seja reconhecida definitivamente como país verde.

Uma opção seria restringir licenças para exploração de

petróleo. Porém, isso afetaria o setor-chave da economia.
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