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Capítulo I
Além de prestar atenção nos jogos da Euro 2020, observei
algo especial nos painéis eletrônicos colocados no entorno do campo de futebol: duas empresas gigantes anunciavam propostas para
reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Explico as propostas e tento conduzir o leitor para questões ambientais específicas
que preocupam os cientistas na atualidade.

Way do zero
Um jeito de zerar emissões de gases de efeito estufa
Milton Leite é um excelente narrador de todos os tipos
de competições esportivas. Tem tiradas geniais: “Ainda bem que
o Chelsea tem Hazard” foi uma delas, quando o belga, principal jogador do time inglês, perdeu um gol feito, no jogo contra
o Corinthians, no final do campeonato mundial entre clubes
disputado no Japão, em 20121. Foi um comentário espontâneo,
surgiu de improviso, contudo ele confessa preparar os bordões
para momentos especiais, como quando o Ronaldo fez o seu
primeiro gol pelo Corinthians, no empate com o Palmeiras,
pelo Paulistão de 2009, em Presidente Prudente: “Senhoras e
senhores, o fenômeno voltou”. “Que faaaase”, “eu si consagro” e
“que beleza” quando o jogador comete erro bizarro ou quando
faz um passe primoroso: “O Sterling deu um passe nojennnto
para o Shaw”, no jogo da Inglaterra contra o Ucrânia, são chavões consagrados por ele.
Milton pesquisa sobre as cidades e países onde são realizadas as competições, com isso você se diverte e ainda aprende.
Geralmente, tiro o som da televisão quando estou assistindo os
jogos, menos com o Milton narrando.
Bem, fiz essa introdução para dizer que acabei de assistir
um jogo da Euro 2020 realizado em junho de 2021, em razão da
1. O Corinthians ganhou por 1 x 0 com gol de Guerrero e pela segunda vez foi
campeão mundial de clubes.



pandemia do coronavírus. Os jogos foram realizados em diversas cidades da Europa. Esse de hoje foi entre Ucrânia e Suécia.
Na prorrogação, a Ucrânia venceu por 1 x 0. A partida foi muito
chata e deu tempo para o Milton contar um monte de histórias.
Fiquei torcendo para ele falar a respeito da 26ª Reunião das Nações Unidas com objetivo de encontrar mecanismos de reduzir
o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas: a COP 26 será realizada em Glasgow, no final deste
ano, onde o jogo estava sendo disputado. Desta vez, porém, o
meu narrador favorito falhou. Inclusive, uma propaganda gritava nos modernos painéis eletrônicos instalados ao redor do
campo: “Volkswagen way to zero” e em seguida: “the all-electric
– ID3 e ID4”. Nos intervalos eram ressaltadas as qualidades do
carro, como design, conforto, interatividade e nada de explicar
o tal “way to zero”. Fiz a seguinte leitura: o “zero” está relacionado com o “elétrico”, pois carro elétrico emite zero gás de efeito
estufa2. E esse é o assunto a ser discutido, por todos os países do
mundo, justamente ali onde o jogo estava sendo realizado. Seria
muito legal se alguém explicasse isso. Oportunidade perdida,
uma pena.

2. Em 2019, 3,5% dos veículos vendidos na Europa eram elétricos, em 2020 já
foram 11%. Já existe a possibilidade de os carros a gasolina saírem de linha, em
2026, na Europa.



Fly greener

Já no estádio Wembley, em Londres, onde a Inglaterra
jogou com a Dinamarca e ganhou por 2 a 1, além do “way to
zero”, os painéis gritavam a cada dois minutos: “Qatar Airways
– Fly greener”. Um programa de compensação de emissões de
CO2 da Companhia. Os gases emitidos pelos aviões na atmosfera representam 2% de toda a quantidade emitida no planeta.
A empresa compensa suas emissões diretas e possibilita aos passageiros também compensarem as suas emissões indiretas. Indo
além, a Airbus promete construir, até 2035, aeronaves comerciais movidas a hidrogênio, sem emissão de carbono.
A propaganda da VW não faz nenhuma referência à
questão ambiental porque é assunto difícil de ser entendido. O
IBGE fez uma pesquisa, há alguns anos, para saber “se as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente”. 80% disseram
sim, estamos muito preocupadas, entretanto quando confrontadas com uma decisão a ser tomada, na prática, a questão ambiental é colocada como última opção. Isso pode ser explicado
pela hierarquia das necessidades de Maslow e pela dinâmica
da evolução de Ken Wilber, mas é assunto que foge ao nosso
objetivo.
Os marqueteiros sabem que ninguém vai comprar um
automóvel porque a tecnologia contribui para o combate ao
aquecimento global e nem optar por uma companhia aérea por


ela compensar suas emissões de gás de efeito estufa. Por isso,
esses atributos ficam ocultos nos anúncios.
Apesar do negacionismo de governos como os do Brasil e dos Estados Unidos nos últimos anos, leia-se Bolsonaro
e Trump, no meio empresarial o assunto é levado muito a sério. Além das empresas citadas, em razão da divulgação de suas
marcas nos jogos da Euro 2020, poderia citar outras 237, só no
Brasil, participantes de programas de redução de emissões. É
uma maneira de valorizar suas ações, fortalecer a marca e sobreviver no mercado internacional, que já entendeu e absorveu
o recado das mudanças climáticas.



Aquecimento global

A emissão de gases de efeito estufa é o principal problema ambiental da atualidade. Esses gases se acumulam na
atmosfera e impedem a saída do calor provocado pelo sol nos
continentes e nos oceanos. Com isso, a temperatura aumenta
com consequências desastrosas para a vida no planeta.
O monitoramento feito pela NASA3 mostra, no final de
2020, temperatura média do planeta 1,02ºC acima da de 1850,
quando as medições começaram a ser feitas. Esse aumento
pode parecer insignificante, contudo ele representa uma média.
A realidade mostra temperaturas altas em locais onde isso não
é normal, como foi o caso de Lytton, cidade do Canadá com
49,6ºC, em 30 de junho de 2021, acompanhado de incêndios
florestais e consequente evacuação urgente dos moradores4.
Outra consequência do aquecimento global é o aumento
do nível do mar por duas razões: expansão das moléculas da
água e derretimento do gelo dos continentes, como a Groenlândia e a Antártida. Dados da NASA5 indicam que, de 1993
até março de 2021, o nível do mar subiu 97 mm, ou 3,4 mm por
ano. Uma das consequências dessa elevação do nível do mar é a
extensão da área banhada pelo oceano, com avanço de 6 metros
3. Disponível: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ [01/07/2021]
4. Disponível: https://veja.abril.com.br/mundo/apos-registrar-recorde-de-50oc-cidade-do-canada-e-devorada-por-incendio/ [01/07/2021]
5. Disponível: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ [01/07/2021]
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