
SUSTENTABILIDADE Jessica Seddon Wallack

Oportunidade no ar
mbora a redução de emissões de di-
óxido de carbono siga sendo a gran-
de prioridade ambiental, há outra

saída para empresas e empreendedores so-
ciais retardarem a mudança climática e, ao
mesmo tempo, abrirem novos mercados:
reduzir a fuligem.

Segundo os dados mais recentes, as par-
tículas microscópicas de carbono presentes
na fuligem são a segunda maior responsá-
vel pelo aquecimento global (atrás apenas
do CO2. Além de aquecer o ar, aceleram o
derretimento de geleiras, pois formam uma
película sobre a neve que absorve a ener-
gia solar. Esse material particulado é, ain-
da, um dos principais fatores ambientais de
doenças em países em desenvolvimento. O
motor a diesel e a indústria são as maiores
fontes na América do Norte e na Europa. Já
no mundo em desenvolvimento a queima
de madeira, biomassa e estéreo pesa mais.

O carbono particulado entrou na pau-
ta legislativa do Congresso americano. O
projeto de lei Waxman-Markey exige que
a EPA (Environmental Protection Agency)

regulamente o material. Já um decreto orça-
mentário para o ano fiscal de 2010 aprovado
em outubro instrui a EPA a identificar for-
mas de reduzir emissões nos EUA e no mun-
do. Embora a ação mundial ainda seja len-
ta, a Declaração de Tromso, divulgada pelo
Conselho Ártico em 2009, reconhece o par-
ticulado como grande ameaça ao gelo do Ár-
tico. Em Copenhague, os EUA prometeram
US$ 5 milhões ao esforço internacional para
redução da fuligem em torno do Ártico.

O material também deveria estar na pau-
ta de empresas — ao lado, ou dependendo
do caso até a frente, do CO2. Eliminar a fuli-
gem de suas operações em geral é mais fácil
do que reduzir o C02e pode dar retorno mais
rápido ao meio ambiente e à empresa.

Há tecnologias e estratégias bem estabe-
lecidas para redução da fuligem. Medidas
simples — fogões mais modernos, combus-
tível mais limpo, ajustes em motores e fil-
tros — já trariam grande avanço. Isso tudo
pode soar caro, mas é mais barato e rápido
do que a reforma da infraestrutura de trans-
portes, a expansão de energias renováveis e
outras saídas que governos e empresas es-
tão adotando para reduzir o C02. Uma em-
presa de transporte rodoviário que instale
apenas mil filtros de fuligem na frota de ca-
minhões a diesel pode se gabar de ter feito o
equivalente a tirar de circulação, para sem-
pre, 5700 carros. Usar filtros e combustível
mais limpo na frota mundial de embarca-
ções marítimas poderia ser revolucionário.

E, diferentemente do CO2, que fica na
atmosfera por gerações, a fuligem dura só

semanas. Sua redução pela metade com-
pensaria quase que instantaneamente a
quantidade de calor retida na atmosfe-
ra pelo equivalente a uma década de gás
carbônico.

Como, então, aproveitar essa oportuni-
dade?

Primeiro, antecipar-se à regulamenta-
ção pode dar à empresa vantagem sobre as
rivais a longo prazo. Anos atrás, a Ford ade-
riu voluntariamente a normas de emissões
menores. Hoje, a montadora tira partido
desse pioneirismo, enquanto as rivais GM
e Chrysler lutam para sobreviver.

Segundo, o carbono particulado cria um
mercado para tecnologias e produtos que
irão facilitar o respeito a normas existentes
e previstas. Empresas de logística, frotas de
caminhões e navios, indústria pesada, em-
presas de energia e residências precisarão
de meios para filtrar a fuligem e queimar
combustível de modo mais eficiente. A in-
dústria de tecnologia limpa e empreende-
dores da área poderiam marcar gols rápi-
dos: melhorariam o meio ambiente e a saú-
de pública e ganhariam vantagem em eco-
nomias emergentes.

Terceiro, a empresa pode combinar ini-
ciativas sociais com melhores práticas para
atender o público na base da pirâmide. Há
espaço de sobra para avançar em iniciativas
bem-intencionadas — estudar preferências
do consumidor, por exemplo, ou desenvol-
ver cadeias de suprimento sustentáveis pa-
ra combustível e fogões. Organizações que
assumirem essa missão terão tudo para li-
derar esse complexo mercado.
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