
s sim que con clu iu a gra du a ção em bi o
lo gia no Co lo ra do Col le ge, uma uni
ver si da de pri va da do Es ta do do Co lo

ra do, o ca li for ni a no Phi lip Mar tin 
Fe arn si de par tiu para a Índia. 
En tre 1969 e 1971 foi vo lun tá rio 

da Pe a ce Corps, uma agên cia fe de ral dos Es ta
dos Uni dos que pro mo ve aju da hu ma ni tá ria e 
tec no ló gi ca para paí ses po bres. No Es ta do do 
Ra jas tão, no ro es te da Índia, não mu i to lon ge da 
fron tei ra com o Pa quis tão, acon se lhou o go ver
no lo cal no ma ne jo de pei xes em re ser va tó ri os. 
Ter mi na da a tem po ra da asi á ti ca, re tor nou a seu 
país para co me çar o dou to ra do na Uni ver si da
de de Mi chi gan. Não que pre ten des se fi car mu i
to tem po por ali. Sua idéia era vol tar em 1973 
para a na ção de Gan d hi e ad qui rir o tí tu lo aca
dê mi co por meio de um tra ba lho so bre o 
nú me ro de pes so as que po dem ser sus ten ta das 
in de fi ni da men te em uma área com o em pre go 
da tec no lo gia agrí co la exis ten te. Foi quan do os 
re fle xos de uma guer ra mu da ram o des ti no do 
exvo lun tá rio da paz. Em 1971, os Es ta dos Uni
dos ha vi am apoi a do o Pa quis tão no con fli to 
que le vou à cri a ção do Es ta do de Ban gla desh 
e os in di a nos, ini mi gos dos pa quis ta ne ses, num 
ato de re ta li a ção, fe cha ram as fron tei ras para os 
pes qui sa do res nor teame ri ca nos. En tão Fe arn si
de re cor reu ao pla no B: Ama zô nia.

Não há como sa ber se o bi ó lo go, ven ce dor  
do Prê mio FCW na ca te go ria Ci ên cia Apli ca da 

ao Meio Am bi en te, te ria sido tão bemsu ce di do 
na Índia como aca bou sen do no Nor te do Bra
sil. Hoje, três dé ca das após de sem bar car na 
re gião, Fe arn si de acu mu la ex pe ri ên cia de cam
po – mo rou até em agro vi las à bei ra da Tran sa
ma zô ni ca para fa zer seu dou to ra do – e sa ber 
ci en tí fi co so bre a Ama zô nia ra ra men te en con
tra dos em bra si lei ros. 

Seu nome é re fe rên cia in ter na ci o nal em mu i 
tos dos te mas que tor nam a gran de mata tro pi
cal um as sun to im por tan te e po lê mi co, como a 
pos sí vel re la ção do des ma ta men to da flo res ta 
com as mu dan ças cli má ti cas no pla ne ta e o 
im pac to da im plan ta ção de es tra das, bar ra gens 
e pro je tos agro pe cu á ri os na re gião. Por seus 
tra ba lhos em prol do de sen vol vi men to sus ten tá
vel, con tra pro je tos ofen si vos ao meio am bi en
te, como a cons tru ção da usi na hi dre lé tri ca de 
Bal bi na nos anos 1980, cos tu ma ser ata ca do 
pe los de fen so res do pro gres so a todo cus to, às 
ve zes com tin tas xe nó fo bas. Desde 1978 ci en
tis ta do Ins ti tu to Na ci o nal de Pes qui sas da Ama
zô nia (Inpa), de Ma naus, Fe arn si de, aos 57 anos, 
já se acos tu mou com as crí ti cas e re fu ta a ima
gem sim plis ta de de fen sor da tese de que a 
Ama zô nia deve ser tra ta da como san tu á rio. “Ao 
con trá rio do que afir mam al guns po lí ti cos, não 
exis te mais gen te di zen do que a Ama zô nia é 
in to cá vel, que de ve ria ser um mu seu”, afir ma. 

Há qua se duas dé ca das, o pes qui sa dor 
de fen de a idéia de que a re gião deve se tor
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O biólogo Philip Fearnside 
de fen de o de sen vol vi men to
sus ten tá vel da Ama zô nia

O ami gO da
flO res ta
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nar uma ven de do ra de ser vi ços para o pla ne ta. 
De ser vi ços am bi en tais, bem en ten di do. Um 
tipo de vi são em que a flo res ta é mais va li o sa 
para os ha bi tan tes da Re gião Nor te em pé do 
que quei ma da ou des ma ta da, tan to do pon to de 
vis ta da eco lo gia como da eco no mia. Não se 
tra ta ape nas de pre ser var a mata por que esse 
com ple xo ecos sis te ma é mo ra da de uma rica 
bi o di ver si da de de es pé ci es ve ge tais, que, em 
tese, po de ria ser ex plo ra da sem gran de agres
são ao meio am bi en te por (agro)in dús tri as lim
pas ou la bo ra tó ri os far ma cêu ti cos. Para Fe arn si
de, a flo  res ta pre ser va da, além de dei xar de 
emi tir po lu en  tes de cor ren tes da quei ma da de 
suas ár vo res, re ti ra da at mos fe ra gran des quan
ti da des de car bo no. O gás di ó xi do de car bo no 
(CO2) é o prin ci pal po lu en te acu sa do de 
au men tar o efei to es tu fa, ano ma lia que já está 
al te ran do o cli ma em vá ri as par tes do glo bo. 
Mais dia, me nos dia, pre vê o bi ó lo go, os paí ses 
ri cos, que des pe jam o gros so dos po lu en tes 
at mos fé ri cos, te rão de pa gar para os bra si lei ros 
man te rem a mata pre ser va da. Essa se ria uma 
das for mas de as na çõ es de sen vol vi das evi ta
rem mais agres sõ es ao cli ma da Ter ra. “Ven der 
ser vi ços am bi en tais é como ven der soja”, com

pa ra. “É um co mér cio.” No jar gão do meio am bi
en tal, es sas hi po té ti cas tran sa çõ es cos tu mam 
ser cha ma das como o mer ca do in ter na ci o nal 
de car bo no. 

Como qua se toda idéia re fe ren te à Ama zô
nia, ven der ser vi ços am bi en tais é uma pro pos ta 
con tro ver sa. Al gu mas ques tõ es pre ci sam ser 
de ba ti das e equa ci o na das an tes de a Ama zô nia 
se tor nar uma ven de do ra de ser vi ços am bi en
tais. Quan to cus ta rão es ses ser vi ços? Qual será 
o me ca nis mo co mer ci al que vai re gu lar esse 
co mér cio? Re ce ber di nhei ro do ex te ri or para 
não quei mar e cor tar a Ama zô nia não fere a 
so be ra nia na ci o nal? Os paí ses ri cos con cor da
rão em pa gar um im pos to am bi en tal em prol da 
Ama zô nia e ou tras áre as ver des do pla ne ta? As 
per gun tas não in ti mi dam o bi ó lo go do Inpa. 
“Nin guém sabe quan to po de ria ser co bra do de 
um hi po té ti co im pos to am bi en tal, mas é ver da
de tam bém que nin guém diz que a taxa de ve
ria ser de 0%”, pon de ra. Para Fe arn si de, o mer
ca do in ter na ci o nal de car bo no só ten de a se 
va lo ri zar com o tem po. Por quê? Por que as 
ou tras for mas de re ti rar CO2 da at mos fe ra se ri
am ain da mais ca ras, e por que o efei to es tu fa 
ten de cada vez mais a se agra var. E o Bra sil, se 

O pesquisador norteamericano, do Inpa:
a fa vor de que a re gião se es pe ci a li ze
em ven der ser vi ços am bi en tais
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Fearnside numa ma dei rei ra do Pará:
a flo res ta é mais va li o sa em pé
do que quei ma da ou des ma ta da

vi es se a ade rir a esse me ca nis mo, não es ta ria 
abrin do mão do con tro le so bre um pe da ço de 
seu ter ri tó rio. “Os con tra tos se ri am por tem po 
de ter mi na do e o país po de ria não re no válos 
de pois de 10 ou 20 anos”, diz. 

Tal vez não seja pru den te adi ar por mais tem
 po esse de ba te na so ci e da de bra si lei ra, o que 
não quer di zer, ne ces sa ri a men te, to mar par ti do 
a fa vor da ven da de ser vi ços am bi en tais. “Fe arn
si de é um dos pes qui sa do res lí de res na ques 
tão es tra té gi ca dos flu xos de car bo no na Ama
zô  nia, com gran de con tri bu i ção ci en tí fi ca na 
quantificação de gases de efeito estufa prove
nientes de queimadas”, afir ma Pau lo Ar ta xo, do 
Ins ti tu to de Fí si ca da Uni ver si da de de São Pau lo 
(USP). “Mas ain da é um pou co cedo para uma 
ava li a ção eco  nô mi ca e po lí ti ca so bre a ade
qua ção para o Bra sil dess e polêmico me rcado  
in ter na ci o nal de car bo no. Os vá ri os agen tes 
na ci o  nais ain da têm que dis cu tir me lhor essa 
im por tan te e delicada ques tão.” Como Fe arn si
de, Ar ta xo par ti ci pa do Ex pe ri men to de Gran de 
Es ca la da Bi os fe raAt mos fe ra na Ama zô nia 
(LBA), me ga pro je to in  ter na ci o nal de US$ 80 
mi lhõ es que, des de 1999, reú ne mais de 300 
pes qui sa do res da Amé ri ca La  ti na, Es ta dos Uni
dos e Eu ro pa, sob a li de ran ça do Bra sil.

er ca de 16% da co ber tu ra ve ge tal 
ori gi nal da Ama zô nia já foi cor ta da. 
Se gun do o bi ó lo go do Inpa, as áre
as des ma ta das são mais do que su fi
 ci en tes para se man ter uma agro
pe cu á ria vol ta da à pro du ção de 

ali men tos para os 20 mi lhõ es de ha bi tan tes do 
Nor te do país – e não para o mer ca do ex ter no. 
“Não po de mos es ti mu lar a pro du ção de soja e 
gado para ex por ta ção. Isso leva à cons tru ção 
de obras de in fraes tru tu ra que agri dem o 
meio am bi en te”, opi na Fe arn si de. Ape sar das 
re sis tên ci as às suas idéi as e das di fi cul da des 
de ser ci en tis ta no Bra sil, ain da mais na Ama zô
nia, fora do rico eixo SulSudeste, o pes qui sa
dor nor teame ri ca no nem pen sa em vol tar em 
de fi ni ti vo para sua ter ra na tal. “Quan do vou 
aos Es ta dos Uni dos, me sin to por fora das coi
sas”, diz. “Na ques tão das mu dan ças cli má ti cas, 
eles são mu i to atra sa dos. Uma im por tan te par
te da po pu la ção não acre di ta no efei to es tu fa.” 
La ços fa mi li a res tam bém o pren dem à ter ra 
que o aco lheu há 30 anos. Sua mu lher, a en to
mo lo gis ta Neu sa Ha ma da, tam bém pes qui sa
do ra do Inpa, é bra si lei ra, a exem plo das duas 
fi lhas. “Não é um sa cri fí cio mo rar no Bra sil”, 
ava lia. •
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