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Vinte anos após a Conferência das Nações Unidas sobre o clima no Brasil, a Eco 92, realizada 
no Rio de Janeiro, estamos novamente próximos de uma reunião mundial com o caráter de se 
discutir o tema. Com uma visão nada romântica sobre o tema, o professor José Goldemberg, 
doutor em Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo—da qual foi reitor de 1986 a 1990 e 
de onde saiu para assumir o Ministério de Ciência e Tecnologia, cargo ocupado até 1991—deu 
uma entrevista exclusiva ao DCI e disse não possuir expectativas positivas em relação ao 
evento. Para ele, não há novidades em comparação ao que se discutiu há duas décadas, 
diferentemente do mundo, que mudou muito desde aquela época, com novos atores na 
questão das alterações climáticas. Confira alguns trechos da entrevista.  
 
DCI: Como o senhor avalia a questão ambiental depois de 20 anos das discussões da 
Eco92?  
 
José Goldemberg: A conferência de 1992 foi uma reunião legislativa e adotou legislação 
diferenciada. Foram três instrumentos: a convenção do clima, a convenção da biodiversidade e 
a Agenda 21. A convenção do clima teve consequências concretas: cinco anos depois, em 
1997, foi criado o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu metas obrigatórias de redução de gases 
de efeito estufa para países industrializados. Apesar dessas metas não houve as reduções 
esperadas, houve uma demorados Estados Unidos, o maior emissor na época, a ratificar o 
documento e três grandes emissores ficaram de fora das metas: o Brasil, a Índia e a China. A 
da biodiversidade demorou porque referendaram só em 2009. A Agenda 21 é um instrumento 
vinculante, mas, no entanto, teve muito impacto porque é um manual de boas práticas para os 
prefeitos e muitas prefeituras que fizeram planos de desenvolvimento sustentável com base 
nesse documento. 
 
DCI: O senhor afirmou recentemente que a Rio+20 não prioriza a questão ambiental. 
Porquê?  
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JG: A Rio+20 deveria adotar postura equivalente à da Eco 92, inclusive com novas medidas 
que incluíssem China, Índia e Brasil nas metas de redução de gases de efeito estufa. Para se 
ter uma ideia, hoje a China já emite mais gases nocivos à atmosfera que os Estados Unidos. O 
mundo mudou nesse período, a China não era um emissor importante, e hoje é o maior, 
esperava-se a atualização desses dados. 
 
DCI: E por que essa atualização não ocorreu?  
 
JG: A agenda para a Rio+20 é de caráter de celebração de um aniversário. Falo isso porque as 
Nações Unidas prepararam o documento que será analisado pelos países com 128 parágrafos; 
destes, 120 somente confirmam as medidas de 20 anos atrás. Dos oito restantes, quatro 
referem-se à organização interna da ONU. Teremos no Rio de Janeiro uma photo 
opportunityem que os representantes vão tirar fotografias apenas. Estamos perdendo a 
oportunidade de adotar medidas mais sérias sobre o combate ao aquecimento global, não há 
uma discussão séria sobre o assunto e o Brasil deveria tomar a liderança para avançar essas 
discussões, assim como em 1992. O documento preza o desenvolvimento sustentável e possui 
três pilares: o econômico, social e ambiental. Uma empresa de alumínio, por exemplo, olha 
para esses aspectos na seguinte ordem: obviamente o primeiro é o econômico, depois o social 
e em último o ambiental, mas um governo não pode olhar para esse assunto como uma 
empresa, se o critério ambiental não for levado em conta não teremos o desenvolvimento 
econômico nem o social. 
 
DCI: Quais consequências o Brasil pode viver na prática se adotara visão empresarial 
desses três pilares do desenvolvimento sustentável que o senhor citou? 
 
JG: O INPE [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] identificou que o regime hidrológico da 
Amazônia mudará. A tendência é de que chova menos naquela região e mais no centro-sul do 
País. Portanto, as hidrelétricas que estão sendo construídas e as que estão por vir na 
Amazônia vão gerar menos do que hoje e, daqui a 20 ou 30 anos serão economicamente 
inviáveis. Consequentemente, não haverá recursos para inclusão social. Criou-se um hábito 
aqui de que a área ambiental vive criando problemas. Aparentemente, essa ideia é popular nos 
altos escalões da república e é uma ideia equivocada, se não prestar atenção para critérios 
ambientais o desenvolvimento econômico será prejudicado. 
 
DCI: Como uma fabricante de alumínio poderia ser ambientalmente sustentável se 
precisa de muita eletricidade, há opções? 
 
JG: Sim, há fontes de energia alternativa. As tecnologias que utilizam o vento e o sol podem 
auxiliar nesse caso e há outras em desenvolvimento. Aqui, no Brasil, temos um cenário 
favorável porque há hidrelétrica, enquanto no mundo o perfil de geração de energia é a partir 
do carvão. No caso do alumínio é necessária muita energia elétrica e lá fora esse insumo vem 
do carvão e é isso que não é sustentável e não está incorporado nos preparativos da Rio+20.  
 
DCI: O Brasil está em melhores condições se comparado com China e Índia em razão 
da geração de energia a partir de hidrelétricas?  
 
JG: Com certeza a geração através de hidrelétrica nos deixa em melhores condições. Não 
somos grandes emissores de gases de efeito estufa. Mas o nosso grande vilão é o 
desmatamento da Amazônia, cerca de dois terços do total. Mas esse aspecto vem sendo 
combatido, de certa forma, de maneira eficaz. Ou seja, o Brasil estaria muito bem ajustado 
para liderar o movimento usando o exemplo interno. Mas, por outro lado, a posição que 
estamos defendendo é que beneficiaríamos a Índia e a China.  
 
DCI: A não-inclusão de novas metas seria um reflexo das crises que vivemos em 
2008 e agora com a Europa? Seria um cenário de certo fracasso com as metas de 
Kyoto?  
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JG: Acho que a Rio+20 não será o que esperamos, a crise econômica lá na Europa tem levado 
as pessoas a se preocuparem com outras questões, como emprego, que parece ser um fator 
muito mais urgente do que se preocupar com o futuro do meio ambiente. Acontece que a 
temperatura global vai subir, as ações tomadas até hoje não resultaram em redução das 
emissões. Acreditava-se até recentemente que a temperatura subiria 2 graus, mas com este 
cenário a perspectiva de elevação da temperatura está entre 3 e 5 graus, que é o limite do 
cenário mais extremo projetado. Isso não é para o futuro, as consequências já são vistas 
agora, como mostra o número de eventos climáticos extremos ao longo do tempo. Eles 
aumentaram. Os eventos geofísicos, que são naturais da Terra, se mostram estáveis desde a 
década de 80. Já os climáticos, que são influenciados pela ação do homem, crescem 
rapidamente.  
 
DCI: E por que não existe essa preocupação com o clima?  
 
JG: Os países perderam o senso de urgência. O Congresso dos Estados Unidos bloqueou as 
investidas de Obama. No cenário internacional o Brasil poderia exercer esse papel de 
liderança, perdeu a oportunidade porque tem uma matriz energética limpa, programas sociais 
bons como o Luz para Todos, mas não tomou a frente das discussões. Na Europa, o único 
alento é a recomendação de economia verde, que é debaixo carbono. Isso está previsto no 
documento, mas é apenas uma indicação solta que não estabelece metas nem calendário, 
apenas a recomendação genérica.  
 
DCI: Quando falamos em meio ambiente e emissão de gases de efeito estufa, a 
geração de energia tanto para eletricidade quanto transporte é a maior fonte de 
emissões no mundo. Como mudar esse cenário no longo prazo?  
 
JG: Em vários países da Europa já está ocorrendo. Espanha, Dinamarca e Alemanha estão indo 
para esse caminho e temos, mais recentemente, o Japão. O desastre de Fukushima 
seguramente vai estimular muito a introdução das renováveis. 
 
DCI: Qual das fontes o senhor acredita termais potencial? 
 
JG: No Hemisfério Norte tem pouco sol, então, provavelmente será por meio da energia eólica. 
Na Dinamarca, cerca de 25% da energia é gerada por ventos. Mas o sistema elétrico não pode 
depender de apenas uma fonte, tem que existir uma composição com várias fontes. A eólica é, 
sem dúvida, uma delas e está ao lado da hidroelétrica, solar e térmica. Hoje, com o uso de 
computadores utilizamos esse mix da melhor forma possível. Li recentemente uma publicação 
que afirmava que em uma ocasião de ventos fortes quase 50% do consumo de energia na 
Espanha chegou a ser suprido por eólica. É claro que isso não acontece o ano todo por 
sazonalidade pois é variável, mas é uma energia que pode ser usada intensamente até a hora 
que os ventos se reduzem e somente com essa condição é que se deveria mudar para a 
térmica ou até mesmo para um reator nuclear. Nos países tropicais como o Brasil, temos mais 
opções porque temos biomassa que, no nosso caso, é o etanol, ou o eucalipto e reparamos 
que está havendo o aumento do uso de madeira na forma de pellets para eletricidade e calor. 
A Europa é um dos grandes importadores do Canadá e do Brasil. Esse é o futuro por lá. 
 
DCI: A crise não pode esfriar essa questão das alternativas que são viabilizadas por 
meio da concessão de subsídios governamentais? 
 
JG: Pode sim, a Espanha e a Europa, em geral, reduziram os subsídios. Mas, esse mecanismo 
é utilizado apenas como uma forma de estimular a entrada dessa fonte no mercado, ao passo 
que aumenta a demanda por uma tecnologia é natural que seu custo caia. Assim, esses 
subsídios deixam de ser necessários, como no caso do etanol e da eólica no Brasil. Essa ideia 
de que não pode subsidiar é incorreta, o que não pode é manter esses incentivos para sempre.  
 
DCI: O senhor citou energia nuclear como alternativa, mas é conhecido por sua 
posição contrária ao uso dessa fonte de geração de energia. Essa seria a última de 
todas as fontes a ser utilizada? 
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JG: Essa é a posição que tenho defendido. Essa fonte é mais perigosa que as demais, toda vez 
que acontece algum problema, geralmente, são acidentes grandes. Defendo que o uso da 
nuclear deve ser a última das opções, se tiver outras fontes é melhor utilizar as demais fontes 
e se depois de esgotadas deve-se partir para essa alternativa. As pessoas argumentam que 
daqui a 20 ou 30 anos acabarão essas opções, não necessariamente. Temos outras tecnologias 
se desenvolvendo e nesse horizonte podem ser plenamente aplicadas como as células 
fotovoltaicas, cujo custo vem caindo.  
 
DCI: Então, as quatro centrais nucleares planejadas pelo governo poderiam ficar na 
gaveta, pois o potencial solar e eólico brasileiro poderia suprir essa demanda?  
 
JG: Perfeitamente, não acho que o Brasil tenha a necessidade dessas centrais nucleares, as de 
Angra tem que acabar sua vida útil afinal o investimento já foi feito. Quando acabar a vida útil, 
como na Alemanha, vai se desativando. 
 
DCI: E na França, por exemplo, que tem 80% da matriz energética vinculada à 
nuclear?  
 
JG: O candidato socialista a presidência apresentou o programa que até 2025 cairia dos atuais 
80% para 50% em uma abertura para outras formas de energia renováveis. No curto prazo 
precisa de fonte de energia alternativa para suprir o consumo per capita que é elevado, além 
disso, há a racionalização de energia para reduzir o consumo e programas de eficiência 
energética. Outro exemplo é a Alemanha que compra energia nuclear da República Checa para 
suprir o corte dos seus reatores. Porém, utiliza essa fonte até que fiquem prontas as usinas 
substitutas. O Japão possuía 54 centrais nucleares, mas com o acidente foram desligados 50 o 
que levou ao temor de que no verão o País sofresse com a falta de energia. Estive reunido com 
um grupo de japoneses aqui que relataram para mim que houve uma mudança de 
comportamento para evitar os blecautes. Houve uma mudança de cultura, os japoneses 
aprenderam a abdicar do temo e da gravata. 
 
DCI: Qual deveria ser o posicionamento do Brasil na Rio+20 além de ser a sede do 
evento? 
 
JG: Acho que o governo deveria ter se manifestado no processo de preparação do documento 
que será debatido pelos países e que ocorreu há mais de um ano. O Brasil poderia ter colocado 
a necessidade de se adotar uma economia verde, com os exemplos importantes que temos e 
propondo metas que trariam benefícios ao próprio País, por ser um dos principais fornecedores 
de etanol do mundo, já que os combustíveis fósseis são os principais causadores emissores de 
gases de efeito estufa.  
 
DCI: Os debates sobre o Código Florestal não atrapalhariam esse posicionamento do 
País?  
 
JG: Podemos ficar em uma situação embaraçosa, com o código aprovado pelo Senado e não 
pela Câmara. Melhor seria se as discussões e votação ficassem para depois do evento. 
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Fonte: DCI, São Paulo, 25 abr. 2012, Finanças & Mercados, p. B10. 
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