
Seu País Entrevista

PRIMEIRO-MINISTRO
do Meio Ambiente do
Brasil, durante o go-
verno Itamar Franco,
o economista e diplo-
mata Rubens Ricupe-
ro está acostumado a

lidar com os impasses entre desenvolvi-
mento econômico e preservação ambien-
tal. O dilema também fazia parte de sua
rotina na Unctad, a agência de pesquisa e
planejamento ligada à ONU que ele presi-
diu de 1995 a 2004.

De olho no debate atual e na pressão so-
bre a legislação ambiental, Ricupero con-
sidera que o País corre o risco de perder
uma parcela do prestígio político que o ha-
bilita a ser protagonista em foros interna-
cionais. "Esses projetos de lei, se aprova-
dos, significarão um escândalo mun-
dial, pois vão ocorrer no pior ti-
ming possível, em um mo-
mento em que os EUA
estão dispostos a mu-
dar de orientação."

CartaCapital: O Brasil lida bem com as
questões ambientais?
Rubens Ricupero: Houve um avanço ex-
pressivo na conscientização da socieda-
de e no nível de institucionalização do
Ibama e do Ministério do Meio Ambien-
te. Contudo, esse avanço não correspon-
deu a uma eficácia na solução dos gran-
des problemas ambientais. Com altos e
baixos, o desmatamento da Amazônia
infelizmente prossegue. Os meios para
evitar que isso aconteça, para prevenir,
para chegar ao local do desmate, con-
tinuam muito precários. As multas são
aplicadas mas não pagas. O mais grave é
que no momento a gente vê no Congres-
so iniciativas que, se vitoriosas, seriam
um retrocesso muito sério.

ce de preservação da floresta nativa, que
a bancada ruralista quer diminuir de 80%
para 50%, no caso da Amazônia. Como
explicar que essa maior consciência não
tenha uma repercussão no sistema polí-
tico? Refiro-me ao Executivo, aos minis-
tros dos Transportes, Energia, Agricultu-
ra, mas também ao Congresso e à Justiça.
A exceção aí é o Ministério Público, o úni-
co a atuar com consciência ambiental.

CC: A que se deve esse descompasso?
RR: É mais uma prova de que o sistema
político brasileiro é irresponsável, no
sentido de que ele não responde à opi-
nião pública. Como o mecanismo de elei-
ção no Brasil depende muito mais de di-
nheiro e de apoio de grupos do que de
programas, existe essa situação, por si-
nal, muito constante na história do Bra-
sil. Da minha experiência como minis-
tro, concluí que dar aos estados e muni-
cípios a atribuição do licenciamento am-
biental seria uma loucura. Ao contrário
do que ocorre na Europa, onde vigora o
princípio de que se deve,dar mais poder
à autoridade local, já que quanto mais
próxima do problema supostamente é
mais capaz de resolvê-lo. Acontece que,
no Brasil, na Amazônia, não há distinção
entre os devastadores e os políticos, so-
bretudo os prefeitos, com algumas pou-
cas exceções, convém mencionar.



"Daqui a algumas
décadas, metade
do Nordeste terá
de ser esvaziado de
população devido à
escassez de chuvas.
É irracional a idéia
de que pode haver
desenvolvimento
contra o ambiente"

CC: Há quem reclame da demora em obter
um licendamento para projetos de infraestru-
tura. O senhor concorda com essas críticas?
RR: O licenciamento pode ser aprimora-
do, com mais recursos e mais meios téc-
nicos. Mas o que está por trás desse dis-
curso não é exatamente boa intenção.
Falei em Amazônia, mas o panorama
não é diferente na Mata Atlântica e no
Cerrado, onde a situação também é críti-
ca. Ao falar em desenvolvimento, em ge-
ral não se pode evitar o que seria um di-
lema entre o desenvolvimento ou o meio
ambiente. Mas no Brasil esse dilema não
se coloca dessa forma, mesmo porque,
hoje em dia é indiscutível a verdade da
mudança climática. Daqui a alguns me-
ses será publicado o primeiro livro que
representa a adaptação ao Brasil do estu-
do coordenado pelo economista Nicho-
las Stern, sobre o impacto do meio am-
biente na economia. Mostrará todo o im-
pacto da mudança climática na econo-
mia brasileira. Posso afirmar que as re-
velações são terríveis. Daqui a algumas
décadas, metade do Nordeste terá de ser
esvaziado de população devido à escas-
sez de chuvas. E completamente irracio-
nal sustentar a idéia de que pode haver
desenvolvimento contra o meio ambien-
te. Alguns países realmente não têm al-
ternativa, como a China e a índia, onde a
eletricidade vem do carvão.

CC: Nesse caso, os dois países servem de an-
tiexemplo, não?
RR: Para eles, há um dilema terrível, pois
terão de encontrar alternativas para a
energia produzida pelo carvão. No nos-
so caso, isso não se aplica. Mais de 70%
da responsabilidade brasileira pela emis-
são de gases de efeito estufa, e o Brasil é o
quarto ou quinto hoje em dia no ranking
mundial, vem das queimadas da Amazô-
nia. E a Amazônia tem uma contribuição
mínima no desenvolvimento brasileiro.
Até mesmo em agricultura, já foi prova-
do pela Embrapa, as áreas já desmatadas
e degradadas serviriam abundantemen-
te para cultivos, sem a necessidade de to-
car na floresta restante. Outra vantagem
é a matriz energética relativamente lim-
pa. Ao mesmo tempo que somos muito
vulneráveis por causa da Amazônia, das
queimadas, somos privilegiados na área
ambiental. O País só é potência em ma-
téria ambiental. De todos os países cha-
mados BRIC (Brasil, Rússia, índia e Chi-
na), o Brasil é o único que não é potên-
cia nuclear, militar convencional ou eco-
nômica. Mas o único grande problema
mundial que não pode ser resolvido sem
o Brasil é o ambiental.

CC: E esse capital político corre risco?
RR: Temos a possibilidade de desempe-
nhar, nas negociações internacionais so-

bre as mudanças climáticas, um papel
extraordinariamente útil, de ser o fa-
cilitador de um acordo, uma espécie de
ponte entre os desenvolvidos e os em de-
senvolvimento. Infelizmente, não esta-
mos desempenhando esse papel. O Ita-
maraty tem tido uma posição retrógra-
da, fiel àquela idéia de que, como somos
um país em desenvolvimento, não preci-
samos dar nenhuma contribuição. Nos-
sa responsabilidade é menor, porém ela
existe. Mas tem sido interpretada como
nenhuma responsabilidade, é a posição
tradicional do Itamaraty, que faz isso,
em grande parte, por uma razão defen-
siva, por temer um acordo que envolva
compromissos em relação à Amazônia,
o que no fundo o Brasil terá dificuldades
de cumprir, porque vem fracassando na
tentativa de evitar o desmatamento. Não
é como no caso da China e da índia, por
temer o sacrifício do desenvolvimento.
No nosso caso, o problema é que temos
um calcanhar de aquiles seriíssimo com
o desmatamento descontrolado.

CC: O que significará a redução da prote-
ção ambiental?
RR: Esses projetos de lei, se aprovados, sig-
nificarão um escândalo mundial, porque
vão ocorrer no pior timing possível, num
momento em que os EUA estão dispostos
a mudar de orientação. Seria uma estupi-
dez o Brasil cogitar uma lei que pratica-
mente significa um sinal verde para des-
truir ainda mais a região amazônica, refi-
ro-me aqui a reduzir a 50% a reserva legal,
estaremos jogando fora a única área em
que teríamos realmente condições de ser
um protagonista de primeira ordem. •
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