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Para a Amazônia crescer, não é preciso desmatar
Abramovay mostra que, para a Amazônia crescer, não é preciso desmatar

Por Daniela Chiaretti — De São Paulo
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“Onde mais se desmata é onde menos a economia cresce”, escreve Ricardo Abramovay, escritor e professor da USP — Foto: Silvia
Costanti/Valor

Um pequeno livro de uma centena de páginas é ao mesmo tempo um mergulho na floresta

amazônica para leigos e referência de informações para especialistas. “Amazônia: Por uma

Economia do Conhecimento da Natureza” (112 págs., R$ 29,90), de Ricardo Abramovay, propõe,
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com gráficos e muitos dados, uma rota que rebate o que vem se fazendo com vigor e que o

autor define como “a economia de destruição da natureza”.

O diagnóstico do que ocorre em metade do território nacional e contamina a região

compartilhada pelos outros oito países amazônicos é cristalino: até 1960 só 1% do território da

Amazônia havia sido desmatado e hoje são 20%. O processo leva ao risco de desertificação e

savanização da Amazônia, cenário que parece impossível de acontecer, mas como a floresta é ao

mesmo tempo vítima e algoz do aquecimento do planeta, o risco pode estar assustadoramente

próximo.

Abramovay é direto sobre o que quer dizer. “Este texto oferece argumentos e dados empíricos

para contestar a visão tão frequente de que o crescimento econômico na Amazônia supõe a

substituição de áreas florestais (em geral ocupadas por populações indígenas e ribeirinhas) por

atividades agropecuárias tradicionais como a soja e a pecuária”, escreve logo no primeiro

parágrafo.
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O filósofo, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e

tornou-se conhecido pelas pesquisas sobre um caminho sustentável para a Amazônia, coloca na

sequência: “A destruição florestal, além de privar o Brasil e o mundo de serviços ecossistêmicos

indispensáveis à própria vida, apoia-se em atividades ilegais e, com muita frequência, no

banditismo”.

Não há romantismo nas páginas da “economia do conhecimento da natureza”, expressão que

presta homenagem a uma pioneira na discussão do desenvolvimento da região, a geógrafa

Bertha Becker. O autor divide o texto em verbetes curtos distribuídos por tópicos. No primeiro

inverte um equívoco comum - Abramovay mostra que, para a Amazônia crescer, não é preciso

desmatar, bem o contrário. “Ali, onde mais se desmata é onde menos a economia cresce e onde

é maior a distância entre os indicadores de desenvolvimento do país e os da Amazônia.”

Conter o desmate custa pouco e interrompe o ciclo de atividades degradantes e ilegais. A

importância das unidades de conservação e das populações que vivem na floresta se

contrapõem à fotografia das ameaças que colocam tudo a perder. O autor rompe com o mito de

que o Brasil é o único país do mundo a proteger suas florestas. “Longe de ser uma idiossincrasia

nacional, é uma tendência global que acompanha o próprio processo de desenvolvimento e que

o país tem condições de liderar internacionalmente”, diz.

Os povos da floresta, os cientistas que a estudam, os institutos e as ONGs, o mistério de seus

habitantes não humanos, os recursos do futuro, estão todos ali, apresentados de forma

cuidadosa por quem se debruça sobre a Amazônia com curiosidade e encantamento. Foi em

1952 que o termo “The Tropical Rainforest” foi empregado, pela primeira vez, no livro clássico do

botânico britânico P.W. Richards, ensina Abramovay. E é ali que se aprende que florestas

temperadas têm maior capacidade de regeneração do que as tropicais. “A redução do

desmatamento não conduz à redução da produção”, escreve o autor, que trilhou carreira

acadêmica na Faculdade de Economia e Administração da USP.

“Quero atingir o leitor que quase não tem nenhuma informação sobre a Amazônia”, diz.

“Olhamos a floresta como um lugar de produção de carne e de soja, em vez de uma maneira
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inteligente de entender que pode estar ali a cura do Alzheimer, que há uma perda imensa na

falta de interação do Brasil com os conhecimentos tradicionais, que muitas das respostas a

perguntas contemporâneas provavelmente podem ser encontradas na biodiversidade”.

“Conhecemos uma fração mínima deste potencial fascinante e desafiador da floresta que é

fundamental ao Brasil. Temos uma chance extraordinária de romper com o atraso na inovação

exatamente pela via da biodiversidade”, sugere. “Vivemos um paradoxo. Temos a maior

biodiversidade do mundo, mas a indústria não está aqui. É preciso correr atrás desta lacuna.”



/

As lacunas, aponta Abramovay, são muitas. “Somos críticos da infraestrutura e do modelo de

desenvolvimento que existe, mas a formulação da nova infraestrutura sustentável ainda é muito

precária”, aponta. “A infraestrutura tradicional gera renda, impostos e ocupação da floresta e se

torna quase irresistível”, diz. Mas rever o que está posto é urgente, criar algo novo,

imprescindível. “Sabemos que 70% do desmatamento ocorre na beira das estradas. É como se

estivéssemos construindo desmatamento ao falar que precisamos de infraestrutura para escoar

commodities. Mas a nossa formulação em torno a alternativas é ainda muito precária”,

reconhece.

O livro de Abramovay deveria estar na lista dos presentes de Natal. Quanto mais se conhecer a

Amazônia, mais a floresta encantará gente urbana e os riscos diminuirão. A economia do futuro

exige que se rompa com tanta ignorância.

“Amazônia: Por uma Economia do Conhecimento da Natureza”

Ricardo Abramovay. Coedição: Elefante, Outras Palavras, Abong, Iser & Terceira Via
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