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China reduz poluição por decreto
Indústrias do país terão que diminuir suas emissões atmosféricas em 30% até 2017

ALEXANDER F. YUAN/AP

Nevoeiro. Poluição em Pequim é tão pesada que chega a atrapalhar a visbilidade; há dias em que as pessoas são aconselhadas pelo governo a não saírem de casa

Por decreto, o maior poluidor do planeta quer
ficar mais limpo. A China baixou um pacote na
última sexta-feira com medidas rigorosas para
melhorar a qualidade do ar. As indústrias insta-
ladas nopaís terão que reduzir suas emissões de
poluentes emcerca deum terço (30%) até o final
de 2017, de acordo com meta definida pelo
Conselho de Estado, a autoridade administrati-
vamáxima do país. A decisão está sendo recebi-
da como uma promessa de alívio para a respira-
ção de chineses.
A estratégia do governo é fazer com que as in-

dústrias chinesas sejam obrigadas a substituir
tecnologias ultrapassadas, que emitem muito
mais do que equipamentos modernos. A corri-
da pela renovação do parque industrial deve
aumentar e baratear a produção de máquinas
eficientes.
Outramedida é fazer com que as companhias

passem a publicar relatórios periódicos sobre
suas emissões. Porém, ainda não foi determina-
do exatamente quais empresas terão que res-
peitar o limite de emissões. Autoridade chine-
sas já declararam, no início deste ano, que as in-
dústrias pesadas iriam enfrentar novas metas,
decisão que atinge principalmente siderúrgi-
cas, petroquímicas e as produtoras de cimento.

PEQUIM ENFRENTA POLUIÇÃO RECORDE
O curto prazo dado pela China para suas indús-
trias, apenas quatro anos, reflete uma situação
ambiental crítica. Reclamações da população
sobre a qualidade do ar são constantes no país,
sobretudopor parte da classemédia emergente.
Alguns chegaram a classificar a situação como
“arpocalipse”.
No início deste ano, Pequim teve o pior índice

de poluição já registrado.Nesta ocasião, a quan-
tidade de partículas menores do que 2,5 micrô-
metros de diâmetro foi 22 vezes maior do que o
recomendado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Não foi umcaso isolado. Com fre-
quência, poluentes atmosféricos superamos ní-
veis considerados seguros pelaOMS. Estimativa
do Banco Mundial (Bird) indica que 16 das 20
cidades mais poluídas do planeta são chinesas.
Outro estudo, do Greenpeace, mostra que a
queima de carvão mineral representa 19% do
problema ambiental, enquantomilhares de veí-
culos produzemmais 6%.
O problema é crônico sobretudo na Região

Leste da China. Por isto, autoridades chinesas
tambémqueremdiminuir as emissões domésti-
cas. Outrameta do Conselho de Estado é encer-

vimento, a China mostra que pode enfrentar a
questão ambiental sem obviamente perder sua
competitividade. Fazer o mesmo é um desafio
para as indústrias dos outros países.
Em entrevista à revista britânica “NewScien-

tist”, Owen Cooper, da Administração Nacional
Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA, na si-
gla em inglês) considerou ameta chinesa ambi-
ciosa. Porém, os cortes precisam ser maiores do
que a taxa de crescimento do parque industrial
— caso contrário, não surtirá efeito na prática.
Já o professor de Geografia da Universidade

Federal Rural do Rio, Heitor Soares de Farias,
acredita que o principal impacto da iniciativa
chinesa será local:
— A China atingiu índices intoleráveis de po-

luição, que chegam a comprometer a visibilida-
de. Há períodos em que a população recebe a
recomendação de não sair de casa. l

rar todos os aquecedores a carvão mineral usa-
dos em prédios residenciais. Este é o combustí-
vel mais usado no país. Ele é mais poluente do
que o petróleo e o gás natural.
Especialistas comemoram a decisão da China

de enfrentar sua poluição atmosférica. Para
Emilio La Rovere, professor da Coppe/UFRJ e
coordenador do laboratório CentroClima, have-
rá uma grande repercussão, inclusive fora de
suas fronteiras. Ao impor limites para sua in-
dústria, a China sinaliza que haverá uma corri-
da tecnológica rumo às baixas emissões.
— As discussões saem da esfera diplomática

governamental para entrar numa realidade in-
dustrial. A meta da China não vai resolver todo
oproblema,mas é umprimeiro passomuito ou-
sado—analisa Rovere.—OBrasil vinha tentan-
do tomar a liderança no campo ambiental junto
aos países em desenvolvimento. Com este mo-
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‘Para incrementar a gastronomia,
dialogamos com o mundo científico’

-MADRI- A cozinha tecnológica (ou
tecnoemocional, como ele designa)
de Ferran Adrià — com suas des-
construções e novas texturas —,
que despertou interesse e curiosi-
dade nos quatro cantos do planeta,
é resultado de um diálogo que o
chef catalão vem mantendo, desde
2003, com a ciência, como ele reve-
la. Sua inédita história virou exposi-
ção. A mostra “Ferran Adrià e El
Bulli: risco, liberdade e criativida-
de”, que aborda a capacidade inova-
dora do cozinheiro apontado o me-
lhor do mundo, chega, no próximo
dia 5 de julho, ao Somerset House,
em Londres. A seguinte parada será
nos Estados Unidos e, depois, mui-
to provavelmente, no Brasil.

lCozinha de vanguarda, cozinha cri-
ativa, cozinha conceitual, cozinha
tecnológica. São usados diferentes
nomes. O significado é que ciência
sempre está presente?
Preferimos usar o termo tecnoemoci-

onal para definir nossa cozinha. A ciên-
cia, inconscientemente, sempre esteve
presente na cozinha e em todos os as-
pectos da vida. Mas é verdade que nos
últimos anos, nós cozinheiros, para in-
crementar nossa cultura gastronômica,
travamos um diálogo com o mundo ci-
entífico. O objetivo era encontrar res-
postas para problemas e fatos que se
produzem no processo culinário e, as-
sim, poder melhorá-lo. Mas a ciência
nunca cozinhou. Somos nós, cozinhei-
ros, que cozinhamos, embora falemos
com cientistas e com muitos profissio-
nais de diferentes âmbitos, com o obje-
tivo de ser melhores.

l O que é exatamente a cozinha tec-
noemocional?
É ummovimento que parte de duas

premissas : contribuir com novas
técnicas e conceitos para a gastrono-
mia e emocionar o cliente, não só ali-
mentá-lo.

l Como se pode aprender ciência
através da cozinha?Ou é o contrário?
É preciso aprender ciência para fazer
cozinha de vanguarda?
Nem uma coisa nem outra. Quando

fritamos um ovo, a ciência está presen-

te. Quando fazemos uma maionese, a
ciência está presente. Quando descas-
camos uma cenoura, a ciência está pre-
sente. O importante é saber, por exem-
plo, por que a maionese desanda. Mas
a cozinha vai além dos processos cien-
tíficos. A ciência contribui com a infor-
mação, mas para cozinhar bem, isso
não é suficiente.

lComo surgiu a ideia de levar a ciên-
cia para dentro da sua cozinha?
Nosso diálogo com a ciência come-

çou a ser importante em 2003. Nós
sempre gostamos de aprender, de saber
o porquê das coisas e sempre seremos
assim.

l Houve resistência de outros cozi-
nheiros, que repudiaram a mistura
da ciência com a gastronomia. Uma
das críticas mais ouvidas é que, para
conseguir as texturas ideais, é preciso
usar produtos químicos como emul-
sificantes e gelificantes de laborató-
rio, pouco saudáveis. O que o senhor
diz sobre isso?
Não devemos ser radicais. Para con-

seguir umbom tablete de chocolate, in-
clusive o mais artesanal, usa-se uma
certa quantidade de emulsionantes. Há
muitos anos todos nós consumimos es-
ses produtos e nunca houve controvér-
sia. Dependendo da elaboração, são ou
não necessários, tem ou não tem lógica
emusá-los.Mas é preciso levar emcon-
sideração que a maioria desses produ-

tos é totalmente natural, como as algas
desidratadas ou a lecitina de soja.

lO senhor usa nitrogênio líquido em
receitas. Quais são seus riscos? Um
cozinheiro amador pode usá-lo para
cozinhar em sua casa?
Usamos nitrogênio líquido para ela-

borações geladas que precisam de um
choque térmico muito forte. Alterando
o sinal da graduação, poderíamos dizer
que é o equivalente ao óleo numa tem-
peratura de fritura. É preciso ter cuida-
do para manipulá-lo porque, assim co-
mo a gordura a 180ºC, pode ser perigo-
so. E, no caso, não vale a pena.

lUma de suas técnicasmais conheci-
das é a desconstrução. É possívelmu-
dar a textura e aparência de qualquer
alimento?
A desconstrução não é uma técnica, é

umconceito. Consiste emmudar textu-
ra e aspecto dos produtos que integram
um prato da memória popular, conse-
guindo fazer um prato novo que a pes-
soa, a princípio, não identifica, mas, a
medida que vai comendo, reconhece. l
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Gastronomiamolecular. O chef espanhol Ferran Adriá une comida à ciência

ENTREVISTA Ferran Adriá

Chef catalão ganha
exposição que revela como
suas criações culinárias são
diretamente ligadas a novas
tecnologias. Inaugurada em
Londres, mostra pode ganhar
temporada no Brasil.

“Nosso diálogo
com a ciência
começou em
2003. Sempre
gostamos de
aprender, de
saber o porquê
das coisas”
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80%
DAS CIDADESMAIS POLUÍDAS DOMUNDO
estão na China, segundo estimativa
do Banco Mundial.

19%
DAS EMISSÕES DO PAÍS SÃO DA QUEIMA
DE CARVÃOPesquisa da ONG Greenpeace mostra
que o carvão mineral responde por 19% do
problema ambiental da China.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 jun. 2013, Economia, p. 34.




