
Quan to vale a floresta? 
0 ciennsta americano que diz que a Amazonia presta um servi~o ao 
mundo - e que deveria ser remunerada por isso (inclusive pelos EUA) 
POR MA RC OS SANTOS , de Manaus (AM ) 
Foros D E CtLIO JR . 

0 
mundo esra esquentando, 
por causa do efeito estufa. 
E a razao do efeito estufa e 
o acllinulo na atmosfera de 

gases que niio deixam o calor da Terra 
escapar para o espac;o, especialmente 
gases de carbono. Cada cirvore contem 
carbono que, se nao estivesse la, subi
ria a atmosfera e aqueceria 0 globo. 
Portanto, a pr6pria existencia de flo
restas ajuda a diminuir o problema. Se 
queimarmos a Amazonia, o mundo es
quenta. 0 Brasil presta um servic;o ao 
mundo quando mantem a floresta (o 
chamado seqiiestro do carbono) - na
da mais justo que fosse remunerado. E 
quern deveria pagar a nos sao OS paises 
desenvolvidos, especialmente os Esta
dos Unidos, maiores emissores de car
bono, portanto os maiores culpados 
pelo aquecimento global. 

Uma <las principais vozes defenden
do essa tese e de um americano. Philip 
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Fearnside aportou em Manaus em 
1978. Quando chegou, ja tinha feiro 
pesquisas na india, China, Indonesia, 
America Central, Africa. Mas foi pela 
nossa floresta que se apaixonou. De
pois de passar 26 dos seus 57 anos esru
dando as interac;6es entre a Amazonia 
ea atmosfera, Philip conhece o assunto 
como ninguem mais. E com essa auto
ridade que ele afirma: "Vender carbo
no seqiiestrado dara mais dinheiro que 
exportar soja" (hoje, a troca da floresta 
pelas plantac;6es de soja e a maior ra
zao do desmatamento). 

Boa parte do trabalho de Philip con· 
siste em contabilizar os servic;os presta
dos pela Amazonia. "Metade do peso 
seco de uma arvore e carbono"' diz ele. 
"Alem disso, a floresta em pe retem dez 
vezes mais agua que 0 pasto", afirma. 
Essa agua, lanc;ada ao ar pelas folhas, 
forma nuvens que os ventos levam aos 
Andes - e os Andes as desviam para o 

sul. Assim, a floresta regula o clima de 
Vanos paises. Quando esse Sistema e 
afetado pelo desmatamento, a agri
cultura do Brasil sofre, o Sao Francisco 
perde vazao ea falta de chuvas seca os 
reservat6rios de agua do Sudeste. "Ate 
70% das chuvas no Sule Sudeste de
pendem da Amazonia", diz Philip. 
Que o mundo o ouGa e jamais o deixe 
pregar no deserto. 0 

Umjeito de ajudar a evitar 
o desmatamemo amaz6nico 
e preocupar-se com a origem 
da madeira que voce usa - o selo FSC 
e uma garantia de que florestas nao 
foram destrufdas. Acompanhe 
o trabalho de Philip no site 
agroeco.inpa.gov.br ou escreva 
para pmfeam@lnpa.gov.br. 
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