
■ Em ou tu bro de 1975, 
com a ha bi tu al voz 

baixa e pau sa da, José Dion de 
Melo Te les, en tão pre si den te do 
Con se lho Na ci o nal de De sen
vol vi men to Ci en tí fi co e Tec no
ló gi co (CNPq), li gou para War
wick Es te vão Kerr e anun ci ou: 
“Está aqui um en ge nhei ro do 
ITA que quer tra ba lhar na 
Ama zô nia”. Sem pre aco lhe dor, 
à fren te do Ins ti tu to Na ci o nal 
de Pes qui sas da Ama zô nia (In
pa), Kerr pe diu: “Man da ele 
para mim”. For ma do pelo Ins
ti tu to Tecnológico de Ae ro náu
ti ca (ITA), Car los Af fon so No
bre ti nha en tão 24 anos, gran
des es pe ran ças e um pro ble ma 
ime dia to para re sol ver: ar ru mar 
rou pa para vi a jar no dia se guin
te a Ma naus; como até aque le 
mo men to pen sa va em vol tar do 
Rio no mes mo dia, não le va ra 
ba ga gem.

Essa con ver sa o co lo cou em 
uma tra je tó ria que não o le vou 
só à Ama zô nia, já en tão sob in
ten so des ma ta men to por cau sa 
dos pro je tos agro pe cu á ri os apoi
a dos pelo go ver no fe de ral, mas 
o tor na ria um dos mai o res es pe
ci a lis tas em Ama zô nia, res pei ta do 

mun di al men te – o tra ba lho ci en
tí fi co de No bre é hoje es sen ci
al para en ten der as re la çõ es en
tre a flo res ta tro pi cal e o cli ma, 
os im pac tos dos des ma ta men tos 
no cli ma re gio nal e glo bal e os 
im pac tos do aque ci men to glo
bal na Ama zô nia. 

Tem pos de pois, com o apo
io de Kerr, ele se mu dou para 
Cam   brid ge, nos Es ta dos Uni
dos, para fa zer dou to ra do em 
me te o ro lo gia com o re co nhe
ci do Jule Char ney no Ins ti tu to 
de Tec no lo gia de Mas sa chu
setts (MIT). Teve de es tu dar 
mu i to so bre nu vens, chu vas e 
cor ren tes de ar, mas não fi cou 
só nos li vros. Acom pa nhou as 
pas se a tas do mo vi men to am bi
en ta lis ta emer gen te e apro vei
tou para as sis tir às pa les tras do 
c i  en  t i s  t a  po  l í  t i  co  Noam 
Chomsky, cu jos li vros co me
çou a ler com avi dez.

“Chomsky me aju dou a 
con so li dar o co nhe ci men to de 
como fun ci o nam as re la çõ es 
po lí ti cas e so ci ais no mun do”, 
con ta ele. Foi tam bém como 
des co briu que era de fato pos
sí vel pen sar po li ti ca men te com 
in de pen dên cia. Par ti ci pou do 

mo vi men to es tu dan til e era por 
de mais crí ti co, o que lhe trou xe 
al guns pro ble mas no ITA. Esse 
pau lis ta no nas ci do em 1951 
des co briu no meio do cur so de 
en ge nha ria ele trô ni ca que gos
ta va mes mo era de fa zer pes qui
sa. Seu tra ba lho de con clu são de 
cur so era um mo de lo ma te má
ti co de dis per são de po lu en tes 
em São José dos Cam pos, a meio 
ca mi nho en tre São Pau lo e Rio 
de Ja nei ro.

Ao vol tar do MIT, co me çou 
a tra ba lhar no Ins ti tu to Na ci o
nal de Pes qui sas Es pa ci ais (Inpe), 
tam bém em São José dos Cam
pos. Ten tou, mas não se sen tiu 
con for tá vel nas rou pas de pes
qui sa dor am bi en tal tí pi co; di fí cil 
s a  be r  s e  fo i  po r  t e r  l i do 
Chomsky ou, lá pe los 15 anos, 
o Pri ma ve ra si len ci o sa, o li vro de 
Ra chel Car son que abriu os ol
hos do mun do (e dele pró prio) 
para a cons ci ên cia am bi en tal ao 
mos trar como um in se ti ci da, o 
DDT, não ma ta va só in se tos, 
mas tam bém ou tros ani mais, in
clu si ve o ser hu ma no. No bre 
mer gu lhou en tão nas lei tu ras 
so bre a his tó ria e as po lí ti cas de 
ocu pa ção da Ama zô nia. 
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Sem olhar somente para as nuvens,  
Carlos Nobre tornou-se um dos  
mais combativos defensores da Amazônia

O engenheirO 
da flOresta

ciência aplicada ao meio ambiente



“Acho que hoje leio mais 
so bre ge o po lí ti ca do que so
bre me te o ro lo gia”, co men ta, 
exem pli fi can do al guns au to
res pre fe r i  dos: a ge ó g ra f a 
Ber tha Bec ker, da Uni ver si
da de Fe de ral do Rio de Ja
nei ro (UFRJ), o so ció lo go 
ar gen ti no Edu ar do Vi o la, da 
Uni ver  s i  da  de de Bra  s í  l i a 
(UnB), e o an tro pó lo go Ro
ber to Araú jo, do Mu seu Pa
raen se Emí lio Go el di. In te

res sa do por ci ên ci as so ci ais, 
ain da que nem sem pre se sin
ta à von ta de com os con cei
tos que po dem le var para um 
lado ou para ou tro, gos ta 
tam bém de con ver sar com 
pes qui sa do res como o an tro
pó lo go cu ba no Emí lio Mo
ran, pro fun do co nhe ce dor da 
Ama zô nia bra si lei ra que atu
al men te li de ra um gru po de 
pes qui sa na Uni ver si da de de 
In di a na, nos Es ta dos Uni dos. 
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As lei tu ras, con ver sas, vi a
gens, o tra ba lho e, cla ro, a vi são 
de mun do pró pria de quem 
co me çou a tra ba lhar aos 14 
anos e es tu dou em es co las pú
bli cas de pe ri fe ria fi ze ram de 
No bre um dos mais com ba ti
vos de fen so res da Ama zô nia e 
res pei tá vel crí ti co da po lí ti ca 
pú bli ca – ou da fal ta de po lí ti
ca, como ele diz – do go ver no 
fe de ral para a mai or flo res ta 
bra si lei ra. 
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“Um mo de lo de de sen vol
vi men to ca paz de efe ti va men te 
in te grar a Ama zô nia à eco no
mia na ci o nal deve ser ba se a do 
em ci ên cia e tec no lo gia, mas o 
go ver no fe de ral ain da não acre
di ta que deva in ves tir pe sa da
men te na Ama zô nia”, comenta.

Para ele, por trás des sa si tu a
ção per sis tem res quí ci os de uma 
vi são ar cai ca, se gun do a qual a 
Ama zô nia se ria ape nas um es pa
ço a ser con quis ta do, em nome 
da so be ra nia na ci o nal, como há 
30 anos – e não um es pa ço de 
ri que zas e opor tu ni da des de va lor 
mun di al que pre ser vem a flo res ta. 
“Os 500 anos de ex plo ra ção da 
Ama zô nia ge ra ram ape nas qua tro 
pro du tos glo bais, a cas ta nha, a 
bor ra cha, o gua ra ná e o açaí”, ob
serva. “Será que a Ama zô nia não 
pode ofe re cer mais e ser uma 
ma triz de es ca la glo bal?”

■ Dotado da rara habilidade 
de apre sen tar os pro ble

mas am bi en tais em lin gua gem 
sim ples, No bre às ve zes cria ter
mos – e en cren cas. Em um es tu
do pu bli ca do em 1991 na re vis
ta Jour nal of Cli ma te, ele lan çou o 
ter mo sa va ni za ção para des cre ver 
o que pode acon te cer com a 
Ama zô nia em con se qüên  cia do 
des ma ta men to e do aque ci men
to glo bal: a flo res ta alta, den sa e 
úmi da pode se trans for mar em 
ou tro tipo de flo res ta, me nos 
den sa, mais seca e me nos rica em 
bi o di ver si da de, como o Cer ra do, 
um tipo de sa va na. Os es pe ci a
lis tas em Cer ra do se re vol ta ram: 
como um en ge nhei ro ousa de
pre ci ar o Cer ra do? Seu pro pó si
to, evi den te men te, não era pro
vo car nem ofen der, mas aler tar 
para per das que, a seu ver, po
dem ser evi ta das.

Anos atrás, em um momento 
de autocrítica da ciência bra
sileira, No bre co men tou na TV 
que os ci en tis tas do Experimen
to de Grande Escala da Bios
feraAtmosfera na Amazônia 

(LBA), um programa interna
cional de pesquisas que ele havia 
ajudado a planejar e a coordenar, 
ha vi am ob ti do mu i to co nhe ci
men       to so bre a Ama zô nia, mas 
não sa bi am como trans for málo 
em po lí ti cas pú bli cas para a re
gião. “Tí nha mos a ilu são de que 
o co nhe ci men to na tu ral men te 
se con ver te ria em tec no lo gia”, 
diz. Re es tru tu ra do, o LBA co
me ça uma se gun da fase no pró
xi mo ano e tal vez con si ga su prir 
essa de fi ci ên cia.

Em agos to, mu i tos anos de
pois de se em bre nhar pela flo res
ta por ex pe di çõ es de qua se dois 

me ses, me din do o flu xo de gás 
car bô ni co e de va por d’água, 
No bre es te ve por uma se ma na 
no nor te de Mato Gros so. Seu 
pro pó si to era ver como an da va 
o des ma ta men to. Gos tou do que 
viu. Pela pri mei ra vez, nas con
ver sas e no cam po, no tou que o 
des ma ta men to ile gal co me ça a 
não ser mais so ci al men te acei to. 
“A flo res ta co me ça a ser tra ta da 
com mais res pei to”, co men tou 
No bre en quan to se gu ra va no 
colo uma qua sepo o dle pre ta à 
fren te da casa em que vive com 
a es po sa, Ana Amé lia Cos ta, oito 
cães e oito ga tos. ■

Nobre, ao avaliar o desempenho da primeira fase do LBA: “Tínhamos a 
ilusão de que o conhecimento naturalmente se converteria em tecnologia”
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