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Passos importantes já foram dados na direção de
uma economia de baixo carbono

A data-limite para que se dê o pico das emissões globais de carbono é 2015. A

AApart ir daí, as emissões de gases estufa precisam cair para 40% dos valores de

1990, até 2020, e 80%, até 2050. É o que diz o Painel Intergovemamental para

Mudança Climática (IPCC). Esse é o mínimo para termos alguma chance de estabili-

zar a concentração de carbono na atmosfera em 450 ppm e limitar o aquecimento

global a 2°C. China e índia vetaram a inclusão dessas metas no Acordo de Copenha-

gue. Será que ainda é possível conseguir isso?

É possível ainda pensar em uma economia de baixo carbono e na generaliza

de práticas sustentáveis. O pico das emissões pode se dar em torno de 2018.0

mundo em 2020 ainda pode ser muito diferente deste em que vivemos hoje:

lização

menos poluído, mais verde, com um teor muito menor de carbono em sua

economia. Com esse cenário em 2020, o sonho de uma economia descar-

bonizada em 2050 deixa de ser um delírio. Como chegar lá?

Já há passos importantes nessa direção. O Acordo de Copenhague

foi um marco. Pela primeira vez, países representando 80% das

emissões de gases estufa assumiram compromisso público e

coletivo com a redução de emissões. As metas são decepcionan-

tes, mas o avanço político é inegável. A demanda de consumi-

dores por produtos e práticas verdes aumenta mês a mês.

Empresas líderes em sustentabilidade forçam suas cadeias de

suprimento {supply chainss) a buscar a sustentabilidade.

Apesar da crise financeira dos últimos anos, o investimento

em tecnologias verdes e energias renováveis não caiu.

Muitos países ampliaram seus parques de energia eólica e

fotovoltaica. A pesquisa científica está avançando. A melho-

ria e o lançamento de veículos elétricos progridem rapida-

mente. Tudo isso ainda precisa de um empurrão. E ele virá, do

mercado e do Estado.

E muito provável que antes de 2017 o carbono passe a ter

preço. Esse preço pode ser determinado por um imposto que

desestimule a produção e o consumo alto de carbono.

Em 2020, o mundo teria fisionomia muito diferente. Cidades

menos poluídas. Mais áreas com cobertura florestal, inclusive urbanas.
Matas ciliares recuperando volume dos rios. Um cenário possível e, diante
da ameaça que enfrentamos, provável. A sociedade tem instinto coletivo de

sobrevivência, principalmente quando está à beira do colapso.

Sérgio Abranches, doutor em educação pela USR é professor adjunto da Universidade
Federal de Pernambuco.




