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Coronavírus e Mudança Climática 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O aquecimento global que causa a mudança climática é um fato incontestável, como atestam 

inúmeras pesquisas científicas. Os efeitos da mudança climática também são bastante conhecidos: 

elevação do nível do mar, aumento da constância e intensidade de desastres naturais como 

furacões e secas prolongadas, dentre outros. 

Da mesma forma, é sabido que as emissões de dióxido de carbono derivadas do uso de 

combustíveis fósseis são o principal indutor do aquecimento global que causa o mudança climática. 

Por isso todos os acordos climáticos internacionais celebrados nas últimas décadas têm como 

principal objetivo a redução das emissões de dióxido de carbono. 

Nestes tempos de hiper informação sobre o novo Coronavírus, a questão inevitável para as pessoas 

que vêm se dedicando ao estudo de temas pertinentes a mudança climática é de que forma um 

evento severo e global como essa pandemia vai afetar o aquecimento global. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, que tem a missão de avaliar toda e 

qualquer informação científica disponível sobre os efeitos das mudanças climáticas, assegura que 

existe um forte vínculo entre atividade econômica e as emissões de dióxido de carbono, pois os 

combustíveis fósseis são predominantes na geração de energia. 
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Assim, poderíamos supor que a abrupta desaceleração da economia em escala global é uma boa 

notícia para frear a mudança climática. Estudos indicam que há neste momento uma redução nas 

emissões, o que vem sendo apontado por alguns como um efeito colateral positivo em meio a 

tragédia do Coronavírus. 

Pessoalmente não compartilho dessa opinião. Acredito que as reduções de emissão de dióxido de 

carbono ora identificadas não só serão irrelevantes no longo prazo (vide a crise de 2008) como há o 

efetivo risco de um aumento nas emissões em comparação aos índices anteriores à crise do 

Coronavírus. 

O problema é que se avizinha uma profunda recessão global e os esforços econômicos para superá-

la poderão fazer com que as políticas de crescimento sustentável sejam abandonadas, pois 

demandam a injeção de recursos que, eventualmente, serão redirecionados ao socorro dos setores 

econômicos mais afetados. 

Vejamos o exemplo do transporte aéreo, que é uma atividade onde há relevante emissão de dióxido 

de carbono. As viagens aéreas foram paralisadas em grande parte das rotas internacionais e mesmo 

em trajetos domésticos, o que pode parecer um fato positivo para a redução do aquecimento global. 

Ocorre que as empresas aéreas já enfrentam sérias dificuldades financeiras, o que demandará o 

socorro de governos dos seus respectivos países. Evidentemente, considerando que os recursos 

financeiros são limitados, é razoável supor que o dinheiro destinado ao socorro emergencial das 

empresas aéreas e de outros setores, afete demandas não emergenciais – ou não compreendidas 

como emergenciais. É possível que governos abandonem ou adiem iniciativas estratégicas para o 

futuro, como aquelas destinadas à redução das emissões. 

Vale lembrar que o não engajamento dos maiores emissores de dióxido de carbono nos acordos 

climáticos internacionais já é uma realidade, em que pese os esforços da União Europeia e de 

países isolados. A explicação econômica para a existência de free riders é simples: externalidade 

global, custo local. A queima de combustíveis fósseis é uma externalidade negativa global, na 

medida em que os agentes que a produzem não pagam por ela e aqueles que sofrem os danos não 

recebem uma compensação. Há uma convergência entre os economistas no sentido de que é muito 

difícil lidar com externalidades negativas em mercados não regulados. Na medida em que nunca 

houve um custo global para a emissão do dióxido de carbono, por exemplo, não há incentivos 

econômicos para que países muito dependentes de combustíveis fósseis enfrentem de maneira 

efetiva a excessiva emissão de CO2. Tal efeito pode ser amplificado em tempos de recessão, 

havendo o estímulo para o aumento do uso de combustíveis fósseis por razões econômicas. 
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A posição dos Estados Unidos é exemplificativa. Os Estados Unidos, país que ocupa a segunda 

posição dentre os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo, assinou mas não ratificou o 

Protocolo de Kyoto, alegando que a implantação das metas e diretrizes propostas pelo acordo 

prejudicariam a sua economia. Da mesma forma, em junho de 2017, os Estados Unidos anunciaram 

a sua retirada do Acordo de Paris. 

Por sua vez, as empresas também poderão se ver privadas dos recursos necessários para seguir 

investindo em novas tecnologias capazes de reduzir a emissão de dióxido de carbono. As empresas 

do setor de óleo e gás - que somam os efeitos da pandemia de Coronavírus com uma recente e 

expressiva queda no preço do barril de petróleo – terão dificuldades em seguir com os investimentos 

no desenvolvimento decombustíveis fósseis mais eficientes e em energia renovável. A Petrobras, 

por exemplo, já sinaliza o desinvestimento no setor de energia renovável. 

A recessão também poderá fazer com que a sociedade entre em modo de sobrevivência, centrando 

a sua energia em resolver os problemas financeiros imediatos e ficando menos sensível a temas 

como a mudança climática. Hard to process and hard for us to be afraid of, diz Elke Weber, um 

cientista comportamental da Universidade de Princeton, sobre a falta de urgência em relação a 

mudança climática. Ficaria reduzida, assim, a demanda ambiental sobre empresas, políticos e 

governos. E este não é um aspecto menos importante, pois a “opinião pública” na era da 

globalização e das redes sociais é um poderoso vetor de mudança no comportamento de empresas 

e governos. 

Enfim, nos próximos meses conheceremos a extensão dos danos econômicos produzidos pela 

pandemia do Coronavírus e as suas repercussões sobre o difícil e urgente tema da mudança 

climática. De qualquer forma, na ausência de um sistema regulatório com enforcement global, que 

não desestimule países como Estados Unidos e China a permanecerem a margem dos acordos 

climáticos internacionais, limitar o aquecimento global a 1,5oC como pedem os cientistas será um 

desafio dobrado. 
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