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J
iang Kejun pode ser um dos poucos
moradores de Pequim a ver um raio
de esperança no smog — névoa po-
luente — que engole a cidade. Pes-
quisador em um instituto estatal de
energia, ele é defensor declarado do

corte rápido da produção chinesa de gases de
efeito estufa. Segundo Jiang, a irritação públi-
ca em relação ao ar poluído tem preocupado
o governo, quehámuito tempo teria rejeitado
a poluição como o preço necessário a se pa-
gar pela prosperidade.

A neblina escura que cobre Pequim e ou-
tras cidades chinesas vem de automóveis, fá-
bricas, usinas e fornos que também emitem
dióxido de carbono, o principal gás do aque-
cimento global. A ira generalizada sobre a po-
luição atmosférica forçou a nova liderança da
China a prometer medidas mais firmes para
melhorar a qualidade do ar.

OTIMISMO
NO CAOS
Pesquisador com bom trânsito no governo
chinês aposta em um corte rápido nas
emissões do país, contrariando as previsões

Smog. O centro econômico de
Pequim, sob neblina tóxica

CHRISBUCKLEY

DoTheNewYork Times

-HONG KONG-
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—Apreocupação pública sobre a poluição
do ar temajudado a aumentar a conscientiza-
ção sobre os problemas ambientais mais am-
plos — diz Jiang, pesquisador do Instituto de
Pesquisas Energéticas, que aconselha o go-
verno chinês.

Jiang é umhíbrido raro— está no governo,
mas é crítico ao sistema — em um debate
crescente entre as autoridades chinesas, con-
selheiros políticos e acadêmicos sobre o quão
rapidamente e até que ponto se deve limitar a
produção de gases de efeito estufa. O debate,
cada vez mais vigoroso—mas, de forma tipi-
camente chinesa, acontecendo em grande
parte nos bastidores — põe as demandas de
industrialização e o crescimento urbano con-
tra a realidade da poluição e do aquecimento
global.

Desafiando a cautela habitual de assesso-
res do governo, Jiang desenvolveu uma pro-
posta para limitar rapidamente o crescente
volume de dióxido de carbono na China. Em
seu projeto, as emissões do país atingirão um
pico por volta de 2025 — pelo menos, cinco
anos antes e em um nível mais baixo do que

muitos especialistas acreditam ser possível.
Já foram feitas propostas para controlar

gases de efeito estufa no prazomais curto, se-
gundo mostram estudos patrocinados pelo
governo. Elas incluem um imposto de carbo-
no sobre combustíveis fósseis e limites anuais
para orientar as emissões. Além da demanda
doméstica, a China está respondendo à pres-
são internacional, enquanto negocia um no-
vo acordo global sobre as mudanças climáti-
cas. A nova liderança pretende reduzir a de-
pendência da indústria pesada, grande res-
ponsável pela poluição. Mas há obstáculos. O
crescimento econômico continua a ser impe-
rativo para os líderes, que temem que a desa-
celeração da indústria e o aumento do de-
semprego ameacem o Partido Comunista.

— Tudo depende da rapidez com que a
China pode transformar a atual estrutura
econômica — disse Wang Tao, especialista
emmudanças climáticas noCentroCarnegie-
Tsinghua para a Política Global, em Pequim.

AChina tem sido omaior emissormundial
de dióxido de carbono por causa do uso de
combustível desde 2006, quando passou os
Estados Unidos. Em 2009, o governo chinês
implantou uma política para reduzir o dióxi-
do de carbono de cada atividade econômica
em 40% a 45% até 2020, comparado a níveis
de 2005. Mas, até 2011, suas emissões repre-
sentaram 28% do total global, e as dos EUA,
16%, de acordo com o Projeto Carbono Glo-
bal. A Agência Internacional de Energia esti-
ma que as emissões chinesas crescerammais
3,8% em 2012.

— A curto prazo, eu não vejo nada na Chi-
na que possa sugerir umamudança significa-
tiva nas emissões — disse Glen Peters, pes-
quisador do Centro para o Clima Internacio-
nal e Pesquisa Ambiental em Oslo.

Jiang, que estudou as emissões de energia
por duas décadas, tem essa grande mudança
em mente. A China deve expandir o uso das
fontes de energia eólica, solar e nuclear (além
das metas atuais) e coibir a indústria pesada,
obrigando as emissões de dióxido de carbono
a atingir seu pico dentro de uns 12 anos.

Se seu esforço for acompanhado por cor-
tes nas emissões dos países ricos, diz Jiang,
haveria uma chance de evitar o aumento da
temperatura média global para além de 3,6
graus Celsius acima da média pré-industrial
— o que, a maioria dos governos concordam,
é um limite perigoso.

Mas outros especialistas do governo chi-
nês dizemqueopaís nãodeve arriscar a pros-
peridade. Wang Zheng, pesquisador da Aca-
demia Chinesa de Ciências, estima que as
emissões do país devem atingir seu pico em
2030:

—Se buscarmosmenos que isso, pode sig-
nificar destruir o crescimento econômico es-
tável e desencadear uma crise econômica.

Jiang continuará a tentar convencer cien-
tistas e autoridades a apoiar sua proposta.
Afinal, anos atrás alguns haviam zombado de
sua meta para um pico de emissões em 2030
— e que agora é amplamente aceita.

FOTOS DO “NEW YORK TIMES”

Ousadia. Jiang Kejun, pesquisador chinês
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Text Box
Fonte: Revista O Globo Amanhã, Rio de Janeiro, p. 8-9, 24 set. 2013.




