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José Eli da Veiga: “Avanços na fusão nuclear podem ser tão revolucionários que talvez em 2050 nem existam mais esses
problemas, nem mais COP” — Foto: Silvia Zamboni/Valor

Não foi um fracasso. Mas não se pode dizer que foi grande sucesso. Houve avanços

importantes, porém, nem todos foram resultado de negociações que envolveram todos

os países representados. Há muitas dúvidas, além disso, sobre como implementar

tecnicamente algumas decisões que dependem da definição de critérios para poder ser

certificadas. A esperança de soluções mais duradouras para os problemas ambientais

vem muito mais das pesquisas tecnológicas do que de reuniões em que há sérias

dificuldades para se chegar a um consenso diante da diversidade e multiplicidade de

países envolvidos.

Este é um resumo, simplificado, da avaliação sobre a Conferência das Nações Unidas

sobre Mudanças do Clima de 2021, a COP26, realizada em Glasgow, na Escócia, feita por

José Eli da Veiga, pioneiro no estudo das questões ambientais no Brasil. Docente por 30

anos da Faculdade de Economia e Administração da USP, hoje ele pertence aos quadros

do Instituto de Estudos Avançados da mesma universidade. A seguir, os principais

trechos da sua entrevista:

É ingenuidade achar que os mercados globais de créditos de
carbono vão começar a funcionar imediatamente

Valor: No seu artigo para o Valor do dia 29 de outubro, o senhor escreveu que não se

deveria esperar muito da COP26. Como avalia o que aconteceu? Alguma decisão o

surpreendeu?



José Eli da Veiga: Não, as decisões do conjunto dos países não me surpreenderam.

Houve anúncios importantes como o que foi destacado pelo John Kerry (enviado

especial do governo americano) sobre avanços em relação ao Acordo de Paris. Mas o

próprio presidente da COP, Alok Sharma, encerrou a reunião pedindo desculpas. O que

é uma coisa extremamente rara, para não dizer inédita. Uma conferência desse porte

termina com seu presidente pedindo desculpas por não ter atingido seus objetivos? A

COP de Copenhague, que muitos acham que foi um grande fracasso, finalizou sem que

nenhum dinamarquês tenha pedido desculpas - ao contrário, tentaram dourar a pílula.

O próprio presidente da COP26 ter pedido desculpas por não ter sido como se esperava

contrasta com a opinião do John Kerry e outros.

Do ponto de vista geopolítico, seria melhor continuar fixando
metas de redução de emissão

Valor: Por que o senhor já não esperava grandes avanços?

José Eli: Meu referencial é todo o processo de negociação das convenções do clima, que

precisam ser situados historicamente. Na relação entre o ser humano e o ambiente, a

escala das degradações era pequena até meados do século XX, mesmo com a revolução

industrial, segundo o consenso dos melhores historiadores ambientais. Não havia

ameaça à extinção da raça humana. Depois, no período imediato à II Guerra Mundial até

meados dos anos 70, houve o que se chama de grande aceleração, quando o grau de

degradação do ambiente foi espantosamente maior. E não havia consciência de que

estava ocorrendo um overshooting. Em 1972, na Conferência de Estocolmo, começou a

surgir a percepção de que o homem estava degradando a natureza e que era preciso

fazer algo sobre isso. A ideia inicial da conferência era avaliar o perigo do uso da energia

nuclear. A diplomacia sueca, numa assembleia da ONU, propôs que não se tratasse só

da questão nuclear mas de todo o problema ambiental.

Valor: E como foram as negociações climáticas a partir daí?

José Eli: Começaram a ser realizadas conferências bilaterais ou plurilaterais - com

grupos menores de países debatendo temas específicos. Citaria como exemplo a

convenção sobre o uso da energia nuclear, em que se conseguiu mais ou menos

equacionar a questão - tanto assim que estamos aqui! A questão do buraco do ozônio



também foi relativamente bem encaminhada. Durante cerca de 20 anos depois de

Estocolmo houve um sem-número de convenções que cuidaram de temas específicos

de grupos de países, como a situação de rios que não passam por apenas um país. Ou o

encontro sobre a conservação do Mediterrâneo. Paralelamente, a ciência começou a

chamar a atenção para o aumento da temperatura e para a redução da biodiversidade.

Valor: Daí chegamos à reunião do Rio92?

José Eli: Sim, e aí entra o que chamo de um defeito de nascença. Na empolgação para

se tentar resolver as questões ligadas ao clima, decidiu-se fazer uma convenção em que

todos os países assinariam o tratado final. A capacidade de nós, humanos, de fazer algo

sobre o clima ficou comprometida com a decisão de que o acordo teria que ser

assinado por todos. Porque os países são muito diferentes e com visões muito diversas

sobre a responsabilização dos problemas.

Valor: Qual teria sido o melhor caminho?

José Eli: Vamos comparar com o tratamento dado à questão do ozônio. O buraco

estabilizou, não que a gente tenha conseguido fechá-lo, mas está estabilizado. A

convenção do ozônio reuniu só os responsáveis pela emissão do CFC, basicamente

Europa e EUA, que conseguiram se entender num primeiro texto e depois conseguiram

a adesão de outros. Se em 1992, a convenção do clima tivesse sido assim também -

primeiro só com os grandes emissores e depois que eles tivessem se entendido -,

muitos países adeririam. É completamente diferente a situação quando só os

responsáveis por determinado problema tentam se entender, o que já não é fácil.

Valor: Como o senhor avalia o Protocolo de Kyoto?

José Eli: Foi outro problema. O Sul passou a defender que o Norte, que era acusado de

ter estragado o planeta, tinha que pagar por sua recuperação. O que levou ao Protocolo

de Kyoto - que era um horror - ao criar várias categorias de países com metas diferentes

de redução de emissão. A melhor imagem para isso é a de um barco, onde estão todos.

Alguns fizeram grandes furos no fundo do barco; outros estão fazendo só uns furinhos

mínimos. Aí, todos se reúnem: “O barco vai afundar. Vocês, que fizeram esses furões,

tapem. Nós, que estamos começando a fazer nossos furinhos, temos que ter liberdade

para continuar”. E essa situação demorou para ser superada.

Valor: Como o Acordo de Paris se insere nesse contexto?



José Eli: O Acordo de Paris foi muito comemorado porque acabou com a história de

alguns países serem livres para fazer o que bem entendem. Todo mundo tem que ter

metas. Os países podem escolher sua meta. Ninguém vai impor. Se a Índia acha que só

pode X e Uganda, Y, tudo bem. Isso foi uma virada em termos de negociação, mas não

resolveu muitas questões, como os compromissos assumidos pelos países, porque não

se sabe se isso poderá ser executado.

Valor: Como é possível aferir que os países estão cumprindo suas metas?

José Eli: Existe um sistema bastante desenvolvido, criado aos poucos, de

monitoramento das emissões dos países. Com um certo atraso, é possível medir as

emissões de um determinado país. E se pode avaliar se, mantido o ritmo, o país

cumprirá ou não seu objetivo. Mas, chegamos aí a um ponto crucial. De uns tempos

para cá, o que passou a ser considerado não é apenas o que você emite e quanto você

pretende ou não cortar de emissões. Passou a ser considerado o balanço das emissões

de um país e o que esse país remove ou compensa de emissão. Sabe-se que florestas,

mas também agricultura, têm uma espécie de efeito benéfico de compensar carbono.

Então, a meta passou a ser considerada no cálculo das emissões, menos o abatimento

das reduções. O que interessa é o cálculo líquido. Passou-se a se chamar isso de

neutralidade.

Valor: Muitas empresas agora anunciam que vão ser neutras na emissão de carbono

em determinada data.

José Eli: O problema está em duas esferas. Uma técnica e outra do lado da ciência.

Durante muitos anos, foram estabelecidos critérios de contabilidade das emissões. A

própria Convenção do Clima da ONU tem uma estrutura voltada para isso, para verificar

se o que um país alega está mesmo ocorrendo. Não é uma conta simples de se fazer -

na energia, quanto um país está emitindo, na agricultura, nos transportes, na indústria

Envolveu muita negociação e convenção contábil para se chegar a esses critérios. Está

tudo estabelecido sobre emissões, mas como esse discurso sobre remoção,

compensação, abatimento é muito recente ainda não existe tecnicamente nada.

Empresas dizem que já são neutras em termos de emissão de carbono ou vão atingir

essas metas em tal data. Mas não existem critérios técnicos para se fazer os cálculos de

remoção de carbono, de compensação das emissões, por exemplo, de uma indústria

por florestas ou fazendas.

Valor: Como se mede a emissão na agricultura?



José Eli: Os produtores de cana-de-açúcar ou soja têm interesse em conhecer o impacto

sobre emissões de carbono. Mas quem faz esses cálculos e baseados em quê? Tudo

ainda está no ponto zero. Empresas que estão desenvolvendo critérios de medição

poderão se tornar certificadoras. Um investidor na bolsa pode querer conhecer as

emissões de empresas cujas ações ele detém para decidir se as mantém na sua carteira

ou troca. Mas como saber se o discurso de neutralidade de uma empresa é confiável?

Em geral, isso acontece quando existe uma certificação e ainda não há nada perto disso.

Os técnicos com quem conversei dizem que não dá para ter segurança de nada porque

é tudo muito complicado.

Valor: O senhor poderia dar um exemplo?

José Eli: Às vezes, uma companhia aérea diz que se você pagar um adicional eles vão

plantar árvores para compensar a emissão de carbono. Mas quantas árvores, quais

árvores, onde? Estamos falando de árvores, mas imagine a complexidade desses

cálculos se começarmos a discutir, por exemplo, pecuária - a emissão de um boi por

causa do metano e quanto o fazendeiro recupera porque ele maneja bem o pasto.

Valor: Estudos estão sendo feitos para se avançar na definição desses critérios?

José Eli: Acho que sim. Iniciativas partindo principalmente da sociedade civil, que juntam

pesquisadores de universidades e técnicos que estão com a mão na massa. Muito

positivo, mas terá que haver critérios para certificação que precisarão ser aprovados

pela ONU. Vai demorar muito até se chegar a isso.

Valor: E o mercado de crédito de carbono?

José Eli: Isso foi considerado uma grande vitória da COP26, já que finalmente se

conseguiu normalizar o Artigo 6. O debate sobre isso ignora tudo o que comentei sobre

falta de critérios para certificação. Como se fosse possível amanhã começar o mercado

de crédito de carbono. No caso dos mercados locais de crédito de carbono que já

existem, cerca de 20, houve entendimentos entre as partes. É ingenuidade de

empresários achar que os mercados globais de créditos de carbono vão começar a

funcionar imediatamente.

Valor: O senhor tinha dito que havia problemas também do lado da ciência.



José Eli: Estão sendo publicados estudos, principalmente na revista “Nature”, que dizem

que o sistema climático não é linear. É complexo. Uma tonelada de carbono removida

não é equivalente a uma tonelada de carbono emitida. Nem em volume nem em sinal.

Um determinado artigo [citado numa coluna do próprio José Eli, no Valor, com o título

‘Não existe net zero’] coloca em dúvida inclusive a possibilidade de se fazer a

comparação e se chegar a uma neutralidade ou o que seja. Tenho certeza que vai se

prestar muita atenção nisso um pouco mais à frente.

Valor: Como ficam, então, as promessas dos países?

José Eli: Do ponto de vista geopolítico, seria melhor que os países continuassem fixando

metas de redução de emissão. A China anunciou que vai ser neutra em carbono em

2060. Mas que cálculo fizeram para chegar a essa data? Minha impressão é que vai

haver tanta novidade tecnológica que até lá esse problema pode ter desaparecido.

Avanços numa área de tecnologia de ponta, a de fusão nuclear, podem ser tão

revolucionários do ponto de vista energético que talvez em 2050 nem exista mais esses

problemas, nem mais COP. Essa é a minha visão, fazendo-se a ressalva de que não

haveria uso de armas nucleares.

Valor: Qual a sua avaliação sobre o anúncio de que os EUA e a China vão trabalhar

juntos para cortar emissões de metano?

José Eli: Várias decisões anunciadas na COP, como o acordo entre China e EUA, não têm,

na verdade, nada a ver com a convenção. Só se aproveitou a plateia para fazer a

divulgação. Esse acordo entre os dois é absolutamente importante. Os dois governos se

sentaram à mesa e negociaram por dez meses. É negociação bilateral e na minha

opinião só foram iniciadas porque o presidente americano é o Joe Biden.

Valor: Seria possível mudar o modelo de negociação climática, passando-se para

encontros bilaterais ou de poucos países para acelerar os acordos em vez de manter a

convenção com todos os países do mundo?

José Eli: É fácil se perceber que numa reunião onde há 190 países representados e 30

mil pessoas é muito difícil de se chegar a um acordo. A saída mais defendida por muitos

economistas, embora muita gente ache um horror, é negociação em clubes. O acordo

entre China e EUA não foi feito numa espécie de clube? O que se defende há muito

tempo é que a negociação seja no âmbito do G20. Se o G20 chega a um acordo bom,

isso passa na COP com a maior tranquilidade.



Valor: Como o senhor avalia as propostas de tributação ligada à emissão de carbono?

José Eli: Como a questão climática é típica do que os economistas classificam como

externalidade negativa, há muito tempo se defende que os problemas dessa natureza

se resolvam com tributação. O economista William Nordhaus, prêmio Nobel, fez há

tempos uma proposta bem singela - tem que se instituir uma tributação sobre carbono

e ela tem que ser pequena para ser aumentada devagarzinho. Mais de 40 países ou

regiões criaram essa taxação. Em geral, quando lançam um tributo sobre carbono

sempre anunciam um abatimento no Imposto de Renda das empresas para que o

sistema tributário não piore. Até o Chile e a Argentina já têm, para dar exemplos aqui da

América do Sul. No Brasil, nem se discute isso.

Valor: Como o senhor avalia a condução da reunião em Glasgow pelo Reino Unido e seu

polêmico primeiro-ministro Boris Johnson?

José Eli: Não teria feito diferença se outro líder estivesse dirigindo a convenção. Acho até

que os britânicos se empenharam em conseguir resultados porque queriam, de certa

forma, se igualar aos franceses no Acordo de Paris. Pode-se dizer que foi equivalente ao

Acordo de Paris.
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Comentários

Mais do Valor Econômico

EXTRA DELIVERY

LINK PATROCINADO

R$254.90 - ESTANTE VIRTUAL

LINK PATROCINADO

MIGHTY SCOOPS

CLIQUE

Livro - O Planeta Simbiótico

A mulher de Ronaldo Nazario é provavelmente a mulher mais bela do Brasil.

UM SÓ PLANETA

UM SÓ PLANETA

VALOR INVESTE

Toyota lança seu primeiro carro 100% elétrico, um SUV de nome estranho

Mudanças climáticas vão alterar efeitos de gases vulcânicos sobre a Terra

Lula e Bolsonaro ficam estáveis e Moro aparece em 3º lugar, aponta pesquisa

BR Partners investirá até R$ 100 milhões na PetCamp, de comércio de
produtos veterinários
Investimento será destinado à expansão da rede de lojas e a investimentos em tecnologia
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25/11/2021 10:49 — Em Finanças

Em revisão do balanço de pagamentos de 2021, BC revela aumento do
déficit em conta corrente e IDP
Déficit em transações correntes acumulado no ano até o fim de setembro passou de US$ 8,1 bi
para US$ 11,3 bi; Investimentos Diretos no País subiram de US$ 40,7 bi para US$ 43,3 bi

25/11/2021 10:37 — Em Brasil

Petrobras vai investir US$ 16 bilhões na Bacia de Campos em 2022-2026
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Nos cinco anos do plano, a previsão é de entrada de três novas plataformas (FPSOs) na bacia,
além da perfuração de mais de 100 poços

25/11/2021 10:32 — Em Empresas

OMS investiga nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul
Batizada como B.1.1.592, a variante tem 32 mutações na proteína spike, a parte do vírus que a
maioria das vacinas desenvolvidas contra a covid-19 usa para preparar o sistema imunológico
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25/11/2021 10:31 — Em Mundo

Petrobras: Plano estratégico não traz surpresas nem avanço na agenda
verde, diz Ativa
A nova política de dividendos trimestrais foi elogiada, com a criação de um dividendo mínimo de
US$ 4 bilhões em anos fiscais em que o barril Brent tiver preço médio de US$ 40

25/11/2021 10:28 — Em Empresas

França anuncia dose de reforço da vacina contra covid-19 para todos os
adultos
País ampliou acesso à dose de reforço para todos os adultos vacinados há 5 meses
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25/11/2021 10:27 — Em Mundo

Déficit de conta corrente de 2020 passa de US$ 25,9 bi para US$ 24,5 bi em
revisão do BC
Segundo a autoridade, a “revisão decorreu da variação na renda primária, cujo déficit foi revisto
de US$ 39,7 bilhões para US$ 38,3 bilhões”

25/11/2021 10:27 — Em Brasil

UE recomenda passaporte da vacina com validade de 9 meses
Recomendação do bloco europeu pode ser adotada pelos 27 Estados-membros
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25/11/2021 10:25 — Em Mundo

Petrobras prevê US$ 2,8 bilhões para fortalecer presença no baixo carbono
Desse orçamento total, a empresa reservou US$ 1,8 bilhão para projetos de descarbonização das
operações, US$ 250 milhões para criação de um fundo e US$ 600 milhões para produtos menos
poluentes

25/11/2021 10:22 — Em Empresas

Já esperada, extensão da concessão da Imigrantes é positiva para
Ecorodovias, diz Citi
A concessão gerou 28% das receitas totais da empresa em 2020
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25/11/2021 10:16 — Em Empresas

Banco Central calcula déficit de US$ 7,8 bi em transações correntes em
novembro
Para os Investimentos Diretos no País, autoridade estima ingresso líquido de US$ 3,9 bilhões

25/11/2021 10:10 — Em Brasil
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Asahi Kasei cria tecnologia para reduzir a um terço o preço atual do
hidrogênio verde
Os geradores de hidrogênio, que usam energia renovável para produzir 10 megawatts de
hidrogênio cada, estão em operação em uma instalação de teste na província de Fukushima, no
Japão

25/11/2021 10:04 — Em Empresas

Fluxo cambial está negativo em US$ 5,588 bi em novembro até dia 22, diz
BC
A posição de câmbio vendida dos bancos estava em US$ 16,866 bilhões na parcial do mês, o fluxo
comercial estava negativo em US$ 5,540 bilhões e o fluxo financeiro ficou negativo em US$ 48
milhões
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25/11/2021 10:03 — Em Brasil

Novo plano estratégico da Petrobras coloca acionista no centro das
atenções, diz Credit Suisse
Os analistas elogiam os pagamentos trimestrais e a criação de um dividendo mínimo anual de
US$ 4 bilhões caso o barril do Brent fique acima de US$ 40 no ano fiscal

25/11/2021 09:52 — Em Empresas

Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 4,464 bi em outubro, informa
BC
No acumulado de 12 meses, país alcançou saldo negativo de US$ 26,704 bilhões, o equivalente a
1,66% do PIB estimado pela autoridade monetária
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VEJA MAIS

25/11/2021 09:47 — Em Brasil

Copel estende contrato com a Petrobras de fornecimento de gás para
termelétrica
De acordo com a empresa, o acordo prevê que a Petrobras forneça 2,15 milhões de metros
cúbicos de combustível por dia, sem obrigatoriedade de retirada

25/11/2021 09:44 — Em Empresas
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