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A PAL AVRA DOS ESPECIALISTAS 

A mesa que se forma neste capitulo e composta por nomes ilus
tres que dao conteudo ao debate nacional sobre a Amazonia. 
Questoes espedfi.cas, extraidas em grande parte do ideario 

de cada participante, foram previamente encaminhadas. Suas respos
tas vao aqw publicadas na integra. Em alguns momentos escolhemos 
o tom provocativo, modo inteiramente absorvido pelos envolvidos no 
col6quio. Fluem, nas respostas, a competencia, o dominio do assunto, a 
informac,:ao e o saber. Nao se percebe no discurso apresentado qualquer 
evasiva ou meia paJavra. Tudo e daro, embora dito por individuos que 
poderiam, se qwsessem, recorrer a linguagem complexa para marcar os 
seus pontos de vista. 

Seguem-se, pela ordem alfabetica, os depoimentos colhidos de gru
po de personalidades que honram estas paginas. 0 primeiro nome a 
ser chamado e de alguem em cujo c.urriculo se acumulam muitos anos 
dedicados aos estudos amazonicos. 
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PHILrP MARTIN FEARNSJDE 

Cientista residente naAmazemia, o senhor ve positivamente o estagio 
da pesquisa, em nivel local, focada na floresta e seus desafios? 0 que fa
zer para melhorar o quadro existente? 

A pesquisa em nivel local tern aumentado constantemente em 
quantidade e qualidade. No entanto, quando comparado ao tamanho 
dos desafios que a Amazonia enfrenta, ainda e muito pouco. Para me
Ihorar precisa nao s6 aumentar a prioridade de financiar pesquisas 
aqui, mas tambem abrir vagas e concursos para contratac;:6es nas ins
tituic;:6es locais. 0 ritmo atual de contrata<;oes nem consegue manter 
as instituic;:6es em equilibrio, balarn;ando aposentadorias com contra
tac;:oes. 0 lnpa, por exemplo, esta encolhendo: antes tinha mil funcio
narios e hoje sao .aproximadamente oitocentos (dos quais aproximada
mente 250 sao pesquisadores). 

Quais as medidas de curto prazo para motivar )ovens pesquisadores 
lirasileiros a atuar na Amazonia? 

A palavra-chave e "pesquisador''. Grande parte das oportunidades 
existentes nao da muito campo para pesquisa. Os empregcis nas uni
versidades geralmente envglvern, na pratica, quase s6 ensino. Com 
sorte, as pessoas contratadas conseguem publicar os dados de pesqui-
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sas <las suas disserta<;oes e teses ja concluidas. Posiyoes em ONGs ou 
em reparti<r6es do governo geralmente envolvem um trabalho integral 
que nao e pesquisa. Existem, no entanto, algumas ONGs focalizadas na 
pesquisa (mais em Belem do que em Manaus), e jsto oferece uma con
correncia muito saudavel com os 6rgaos de pesquisa do governo. 

Existe um equilibrio entre os esforc;os para atrair pesquisadores 
para Amazonia, especialmente das regioes Sudeste e Sul, e os esfor<ros 
para treinar e apoiar pessoas na pr6pria regiao. A importancia do trej
namento local tern aumentado constantemente ao longo dos anos, em
bora trazer pessoas de fora seja, evidentemente, uma tenta<rao sempre 
presente para reforyo tapido de equipes de pesquisa. Mais importante 
c que haja concorrencia livre. Ha, por exemplo, uma categoda de bal
sas oferecidas pela agenda de fomento a pesquisa do governo do esta
do do Amazonas que s6 se destina a atra<rao de pessoas de fora. 

Embora muito se fale da importancia de oferecer salarios melhores, 
acredito que isto seria uma parte modesta do problema em geral. A maiot 
parte dos pesquisadores atuantes na Amazonia nao esta fazendo isto com 
uma visao mercenaria de ganhar o m<iximo possivel. Eles precisam ter 
um salario razoavel, mas nao de luxo. Mais importantes sao questoes re
lacionadas as condiy6es de trabalho, liberdade acadernica e oportunidade 
para trabalhar com assuntos que eles acrerutam ser importantes. 

"Medidas de curto prazo" quase sempre se resumem na oferta de 
bolsas. No entanto, e necessario criar mecanismos de fixayaO <lesses 
jovens pesquisadores na regiao, uma vez que, terminada a vigencia da 
bolsa, eles nao tern como se manter alL 

Qual a diretriz principal de uma politica publica estimuladora da ge

raftfo de patentes na Amazonia? 
Existetn varias medidas para estimular patentes. Elas ja sao consi

deradas com peso em avaliac;:oes profissionais. Ha instancias e pessoal 
disponibilizado para ensinar o caminho das pedras para registrar pa
tentes. E ainda necessario que OS pesquisadores em areas ligadas a tec
nologia se deruquem a projetos que culminem na gerayao de patentes. 

A GESTAO DA .AMAZONIA 



Qua[ o peso do conhecimento acumulado pelos povos tradicionais da 
Amazonia no potencial eco116mico de sua biodiversidade? 

0 conhecimento tradicionaJ tern um valor importante no aprovei
tamento economico da biodiversidade. Etnobi6logos t~m trabalha
do muito para que esse valor seja reconhecido, mas hoje, no Brasil, o 
problema e justamente 0 contrario: de perceber esse valor como uma 
joia cobi~ada que justifique medidas draconianas de prote~ao . .E mw
to facil exagerar o valor do conhecimento tradicional e a tendencia e 
pensar que nao ha substituto para esse conhecimento, e, portanto, nao 
ha limite sobre as exigencias que podem ser feitas para se ter aces
so a ele. Isso explica por que o Brasil esta perdendo na concorrencia 
com outros paises. Em primeiro lugar, ha avarn;os rapidos no campo 
de computa~ao, possibilitando o desenho de muitos novos farmacos 
por modelagem, sem depender tanto de produtos naturais. Ha tam
bem avan~os em screening (triagem) em massa, sem ajuda do conhe
cimento tradicional. A quantidade de compostos de florestas tropicais 
nao e o fator lirnitante do processo. A Costa Rica, um pais minuscuJo 
comparado ao Brasil, consegue suprir compostos para uma das princi
pais empresas farmaceuticas (a Merck), saturando a capacidade da em
presa de analisar e aproveitar o material (e sem nenhum componenle 
de conhecimento tradicional) (Feamside, 1999). 

0 processo de testar e aprovar novas farmacos e extremamente de
morado e caro em si, e acrescer barreiras adicionais para conseguir 

material piora ainda mais no caso do uso de conhecimento tradicio
naJ. Uma das tinicas firmas especializadas em aproveitamento de co
nhecimento tradicional, a Shaman Pharmaceuticals, abandonou, em 
i999, as suas atividades relacionadas a farmacos (ficando apenas com 
cosmeticos e outros produtos com barreiras menores na parte de tes
tes). No Brasil, hoje, seria ainda mais dificil aproveitar conhecimento 

tradicional para farmacos, pois agora precisa nao s6 da aprovac;ao da 
Fundac;ao NacionaJ do Indio (Funai), sob o Ministerio da )ustic;a, mas 
tambem do ConseJho Nacional de £tica na Pesquisa (Conep), sob o 
Ministerio da Saude. Essa ultima exigencia tern inviabilizado pratica
mente toda pesquisa com povos indfgenas desde 2006. Os pesquisado-



res de boa-fe sao barrados por uma burocracia que esta voltada para 

outras pr.ioridades, enquanto as verdadeiras ameaiyas aos indios, como 

madeireiros e garimpeiros, tern acesso praticamente livre. 
Pesquisadores do exterior, em grande p'arte, ja evitam o Brasil ha 

muito tempo, escolhendo outros locais mais faceis de trabalhar sobre 
esses assuntos. Isto representa utn grande dreno invisivel de cerebros e 
de dinheiro (Fearnside, 1989). Hoje, ha tambem pesquisadores brasi

leiros nessas areas que fazem seu trabalho de campo em outros paises, 

como Peru e Equador. 

0 senhor acha incompatfveis as atividades produtivas em larga esca
la ea sustentabilidade ambiental da regiao? QJwl o papel do empreende
dorismo no desenvolvimento local? 

A pergunta-chave e o que sao "atividades produtivas". Se isto se 
refere a produtos como soja e came de boi, a resposta geralmente e 
"sim, sao incompativeis':.Mas a principal atividade produtiva da regiao 

e outra: a gerac;:ao de servic;:os ambientais pela floresta em pe. Embo
ra o reconhecimento economico desse papel esteja ainda engatinhan

do, ele esta crescendo e evidentemente tern sustentabilidade arnbiental 
(Fearnside, 2008a). 

0 senhor apontou, em artigo recente, a/guns riscos e oportunidades das 

chamadas "jlorestas energeticas". Poderia resurhir a sua a,-gwnenta~ao? 
0 termo "florestas energeticas" se refere tanto as plantac;:oes de Eu

calyptus e outras arvores, como ao manejo das florestas nativas para 
fins energeticos. As plantaiyoes tern impactos sobre a biodiversidade 

tanto pela substituic;:ao direta de vegetac;:ao mais biodiversa quanto 
pelo deslocamento de agricultura e pecuaria para outros locais, onde a 

vegeta<;:ao nativa e cortada para acomodar a expansao. A expansao de 

planta<;:oes para produc;:ao de carvao vegetal e esperada, por exemplo, 
na area da Estrada de Ferro de Carajas. No !ado positivo ha beneficios 
em substituir emissoes de gases de efeito estufa do carvao mineral e 
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em diminuir os abusos trabalhistas que caracterizam o setor de carvao 
vegetal que usa madeira nativa na regiao de Carajas hoje. 

0 uso de floresta nativa para carvao vegetal, hoje, tern impacto por 
contribuir para o lucro do desmatamento. Manejo florestal sustentavel 

para esse fim nao e um fator significante, e os experimentos realizados vi

sando a isso apontam sistemas com bastante impacto. Uma forc;:a em po

tencial no futuro que poderia levar a grande impacto sobre a floresta ama
zon.ica e 0 desenvolvimento de tecnologia economicamente competitiva 
para transformar madeira em etanol. As proje96es para a demanda inter
nacional de etanol celul6sico sao astronomicas, e o nivel de governam,:a na 

Amazonia nao esta ainda preparado para tais pressoes (Fearnside, 2008b). 

Como ve OS investimentos federais em hidreletricas e estradas na 
Amazonia? Acha que os impactos ambientais vem sendo corretamente 
avaliados? 

Os investimentos em hidreletricas e estradas tern impactos ambien

tais enormes e, em geral, beneficios economicos bem menores do que 
o retratado de antemao. Os exemplos do momenta sao a rodovia Ma
naus-Porto Velho (BR-319) ea hid.reletrica de Belo Monte, ambas prio

ridades do Programa de Acelera9ao do Crescimento (PAC) (Fearnside, 
2006, 2009a; Fearnside & Gra9a 2006, 2009). 0 sistema· atual de ava

liar e licenciar as obras tern graves deficiencias, com Estudos de I.rnpac

to Ambiental (ElA/Rimas) que nao consideram os principais impactos 
reais, alem de estar inserido em um sistema que deixa obras priorita

rias passarem por pressao politica. 

A comimidade cientifica na Amazonia acompanhou satisfatoriamen
te o Plano Amazonia Sustentavel? Qua/ o seu jufzo a respeito do docu
mento produzido? 

Eu diria que a participa~ao cientifica no PAS foi modesta. 0 ponto 
ma.is critico na sustentabilidade do desenvolvimento na Amazonia ge
ralmente ea decisao sabre a constru~ao de grandes obras de infraestru-
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tura, tais como rodovias que abram novas areas para os atores e proces
sos do desmatamento. As medidas destacadas no PAS, coma promot;:iio 
de agroflorestas, educa<;:ao ambiental etc., acabam sendo paliativas, nao 
mudando o rumo basico de destruic;:ao inidada pelas obras. 0 que e 
mais necessario ea contribuic,:ao da ciencia na decisao inicial ea incor
porac;:~\o disso no processo decis6rio, inclusive quando a recomendac,:ao 
seja de nao fazer determinadas obras. 

Como explicar o desacordo entre ·numeros sabre a Amazonia diln1lga
dos por ONGs, institutos de pesquisas, midia e governo central? 

Os desacordos sobre numeros sao diversos, e e saudavel que essas 
diferern;:as venham a publlco para acelerar a aproximac;:ao as realidades 
da regiao. Uma das principais discrepancias tradicionalmente tern sido 
sobre as taxas de desmatamento, mas elas tem diminuido com o au
mento da transparencia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) nos Ultimos anos. Mesmo assim, persistem algumas quest6es 
sabre os numeros (Fearnside & Barbosa, 2004). Mais importante que 
discrepancias quanta os numetos em si sao diferenc;:as na interpretayao 
sabre o que eles significam: o desmatamento esta sob controle ou nao? 
As erniss6es de gases de efeito estufa representam um grande impacto 
ou nao? No caso do porque da diminuis;ao da ta.xa de desmatamento 
nos ultimas tres anos, os problemas de prec;:os de commodities como soja 
e came tern um papel importante, alem dos esfon;:os do governo para 
fazer cumprir a legislac,:ao. No caso das emissoes, o primeiro invent.aria 
<las emissoes (Jarn;ado em 2004) tinha omissoes evidentes que subesti
maram o impacto do desroatamento. Algumas fontes de emiss6es, como 
a decomposi~o das raizes e da madeira ja morta, nao foram contabili
zadas, enquanto outras foram consideradas com valores mfnimos e, ao 
mesmo tempo, foi presumida u.ma abson;ao muito acima do real pelo 
crescirnento das capoeiras (Fearnside, 2008c) , 
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Acha que as metas voluntarias do Brasil para redcu;ao do desmata

nm~to serao efetivamente cumpridas? 

Ninguem pode afirmar que as metas serao ou nao cumpridas. Issa 
depende de uma vigilancia constante daqui ate 2020 ( o ano citado nas 
metas). Se permanecerem "voluntarias", as metas correm grande peri

go de nao serem cumpridas, pois cada troca de governo ate 2020 in
clui a oportunidade para vol tar atras. De fato trata-se de meros "obje
tivos" e nao "metas'~ termo que implica alguma consequencia se nao 
for cumprida. 0 correto seria o Brasil assumir uma meta formal sob a 
Convem;:ao do Clima (Fearnside, 2009b,c). 

A PALAVRA DOS BSPECIALISTAS 



PHlLIP MARTtN FEARNSfDE 

Bi6logo graduado pelo Colorado College, com rnestrado em Zoo
logia - University of Michigan - Ann Arbor•e doutorado em Ciencias 
Biol6gicas - University of Michigan - Ann Arbor. Atualmente e pesqui
sador titular m do l nstituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (lnpa). 
Estuda problemas ambientrus na Amazonia brasileira desde i974, in
clusive morando dois anos na rodovia Transamazonica antes de entrar 
nos quadros do lnpa em 1978. Realiza pesquisas eco16gicas, incluindo a 
estimativa de capacidade de suporte de agroecossistemas tropicais para 
populac;oes humanas e estudos sobre impactos e perspectivas de dife
rentes modos de desenvolvimento na Amazonia e sobre as mudanc;:as 
ambientais decorrentes do desmatamento da regiao. Desde 1992 vem 
promovendo a captac;:ao do valor dos servic;:os ambientais da floresta 
amazonica como forrna de desenvolvimento sustentavel para as popu 
lac;:oes rurais na regiao. Em 2004 foi vencedor do Premio da Funda9ao 
Conrado Wessel na area de Ciencia Aplicada ao Meio Ambiente. Em 
2006 recebeu do Ministerio do Meio Arnbiente o Prernio Chico Men
des com primejro lugar na area de Ciencia & Tecnologia, e no mesmo 
ano foi identificado pelo Instituto de Informac;:oes Cientificas (Thom
son-Isl) como sendo o segundo mrus citado cientista no mundo na area 
de aquecimento global (http://esi-topics.com/gwarill2oo6/interviews/ 
PbilipFearnside.html). Seus trabalhos estao disponiveis no site http:// 
philip.inpa.gov.br. 
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