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Entrevista com Gilberto Mestrinho em 16/04/94 por Alfredo Lopes com a 
participacao de Abrahim Aleme e Paulo Girardi 

A.L. Pensando no publico alvo do projeto. ganha particular importancia saber 
como um caboclo, nascido no interior da floresta, as margens do rio Purus, 
chega as primeiras paginas do New York Times com teses que contrariam as 
grandes autoridades mundiais em meio ambiente. Quem e esse caboclo? 

G.M. Toda minha autoridade em falar sobre a Amazonia provem de minha 
vivencia cotidiana com a floresta. Passados 66 anos, posso dizer que desde a 
infancia convivo com essa questao e a ela me dedico. Alias so pode falar em 
Amazonia com autoridade quem nela vive ou viveu. Observei em todo esse 
processo as mudancas pelas quais tem passado nossa regiao e o modo como o 
Brasil e o mundo tem se relacionado com a Amazonia e as consequencias 
desse relacionamento no dia-a-dia da vida das pessoas que aqui habitam. Essa 
vivencia somada a minha formacao pessoal e cultural permitiu a sistematizacao 
do meu conhecimento sobre a questao amazonica e aprimorar-se o que eu 
chamo de sentimento caboclo. O caboclo e profundamente influenciado pela 
dinamica da floresta. Seu temperamento e introspectivo e observador. Ha uma 
identificacao estrutural e psíquica entre ele e o ambiente. Falar sobre a 
Amazonia sem partir dessa experiencia implica frequentemente em riscos de 
equivocas e distorcoes. Vou dar um exemplo do que estou falando: Desde o 
processo da ocupacao da Amazonia passando pelo ciclo da borracha essa 
regiao, por suas riquezas naturais, tem sido alvo de grandes grupos economicos 
interessados em suas potencialidades. O estado do Amazonas ha 100 anos era 
responsavel pela maior receita cambial do pais, sendo pioneiro em energia 
eletríca, bondes, telefones e outros sinais da modernidade. Toda energia para 
mover esse progresso era originaria da biomassa. Ou seja, retiravam-se da 
floresta quantidades enormes de lenha para geracao de energia. Naquela 
epoca nao havia motoserra para derrubada da floresta. O instrumento de que o 
homem dispunha para o corte das arvores era o machado. Esse instrumento 
determinava, pela simplicidade das leis da Fisica, que o corte da arvore fosse 
feito na altura da cintura do lenhador. Ora, cortando desse modo, a retirada 
daquela arvore permitia que as mudas que habitavam em torno dela, 
crescessem rapidamente em contato com a luz solar. Ate aquela arvore 
derrubada tinha condicoes de rapida regeneracao. Esse processo, alem de 
renovar a floresta e prover energia para o progresso da regiao, pode ser 
considerado a primeira grande experiencia de desenvolvimento sustentavel, 
expressao tao usada hoje que foi, promovida pelo homem da floresta. Antes da 
invencao do motor de ciclo diesel, queimou-se na Amazonia uma quantidade 
fantastica de madeira por mais de 50 anos. E hoje e impossivel determinar de 
onde foi retirada essa madeira. A capacidade da floresta de regenerar-se nessa 
regiao e fantastica, desde que, obviamente, se respeitem algumas condicoes. 
So quem tem vivencia da floresta pode apontar tais condicoes. 



A legislacao brasileira proíbe o corte das arvores de varzea, 
especialmente a virola, a samauma, a miratinga, que sao arvores de 
crescimento muito rapido, de porte muito grande. Essa legislacao ignora que a 
varzea e um ecossistema muito fragil que pelo seu contato constante com a 
agua, sofre uma pressao muito forte da forca das aguas contra as raizes das 
arvores, que nessa regiao tem pouca profundidade. Esse fenomeno se 
caracteriza pela frequente queda dessas especies de arvores formando aquilo 
que aqui nos chamamos de terra caída. Ora, o modo racional de renovacao da 
floresta seria a retirada dessas arvores, segundo os criterios classicos usados 
pelo cabloco da regiao. Esse processo beneficia economicamente as 
populacoes locais e, repito, desconhece melhor maneira de garantir a 
sustentabilidade do nosso ecossistema. O nosso codigo florestal e impraticavel 
em qualquer parte do mundo. Por sinal, e um codigo que trata igualmente a 
multiplicidade de ecossistemas existentes no pais deixando de lado toda e 
qualquer peculiaridade regional. 

A. L. Insistindo na sua experiencia de cabloco, o que o senhor destaca nessa 
relacao homem natureza no que diz respeito a producao de alimentos e 
solucoes farmacologicas, como peculiaridade dos habitantes da floresta ? 

G.M. Todos nos sabemos que a quantidade de especies existentes na 
Amazonia e assustadora. Consta que a ciencia estudou exaustivamente apenas 
1 % dessas especies. Vou dar o exemplo da mandioca. Essa especie saiu para o 
mundo daqui da Amazonia. Do ponto de vista alimentar a mandioca e mais 
importante do que o trigo. Ela tem um grau muito mais elevado de proteinas, 
algo em torno de 35%, e se constitui como parte importante na dieta alimentar 
do caboclo. Essa e a razao porque nao se encontra um caboclo magro. Varias 
outras especies utilizadas mundialmente sao originarias aqui da Amazonia. O 
desafio que nos resta e o desenvolvimento de alternativas cientificas e 
tecnologicas para otimizar o uso dessas especies. A variedade de alimentos 
constante da dieta cotidiana da humanidade e muito pequena. Suponhamos que 
a humanidade, por descuido, seja vitima de uma contaminacao dessas especies 
por um agente mortal do tipo HIV, rapidamente estaríamos vivendo uma 
catastrofe universal. Isso sem falar da possibilidade real de ficarmos sem 
alimentos num espace de tempo muito curto em funcao da explosao 
demografica que estamos vivendo. Por essas e por outras razoes e fundamental 
desenvolvermos tecnologias alternativas na producao de alimentos. Do ponto 
de vista do cabice, e urgente o desenvolvimento dessas tecnologias para a 
agregacao de valor naquilo que ele produz tradicionalmente. Ja temos algumas 
experiencias de producao e micro reproducao massiva desses alimentos. Vou 
dar exemplo do cupuacu. Essa especie, alem do extraordinario sabor tem um 
potencial elevado de nutricao e devera em breve competir em vantagem com o 
cacau na producao de chocolate. Essa e uma das grandes vocacoes ecologicas 
e economicas das potencialidades naturais da Amazonia. Infelizmente o Brasil 
nao acordou ainda para essa regiao. Apesar de ocuparmos 60% do territorio 
nacional, temos apenas 2% dos pesquisadores brasileiros atuando na 
Amazonia. Ha mais interesse pela regiao por parte dos países do primeiro 



mundo do que o proprio Brasil. Nesse sentido e que nos buscamos parcerias 
com todos aqueles que comprovadamente acreditam e querem encontrar 
solucoes para a humanidade a partir das potencialidades da floresta. 
Recentemente, convidamos o MIT para desenvolver na regiao em conjunto com 
cientistas locais projetos de biotecnologia. Basta de cantar em verso e prosa as 
maravilhas do nosso patrimonio natural. E preciso descer ao nivel pratico e 
encontrar solucoes de que a humanidade precisa no momento presente e no 
futuro proximo. Essa e uma das principais razoes da urgencia de encontrarmos 
alternativas tecnologicas de alimentos e de remedias a partir do banco genetico 
amazonice. Nessas iniciativas ja detectamos alguns indicadores extremamente 
positivos, nao apenas na producao de polímeros biodegradaveis, intensificacao 
e melhoria de cultivares, estudos da potencialidade dos fungos e lubrificantes 
de origem vegetal. 

A.L. Essa parceria internacional na busca de alternativas aparentemente 
contraria algumas de suas teses denunciando a cobica internacional. Isso seria 
uma contradicao de seu discurso? 

G. M. E preciso diferenciar os interesses e os papeis desse relacionamento com 
a comunidade internacional. Nunca fui nem serei um cidadao xenofobo. Tenho 
defendido a necessidade de parcerias sempre que estiverem em jogo os 
interesses da Amazonia e do Brasil. Essas parcerias devem ser transparentes, 
auditadas publicamentbe e viabilizadas segundo criterios extremamente claros 
sobretudo norteados pelo atendimento das demandas das populacoes locais e 
renovabilidade do nosso patrimonio natural. O que nos condenamos e a 
presenca mau intencionada de pesquisadores e agentes de interesses 
internacionais que tem procurado a Amazonia para exploracao de sua 
biodiversidade a revelia do povo que aqui habita. A variedade de pesquisas 
feitas a partir dos nossos principias ativos, fungos e bacterias, por cientistas 
estrangeiros e incalculavel. O resultado disso nao tem beneficiado os habitantes 
da regiao. Nao adianta porem chorar o leite derramado. Nossa unica alternativa 
e formar uma massa critica local habilitada a estabelecer parcerias com todos 
aqueles, sejam de que procedencia forem, comprovadamente interessados em 
encontrar as solucoes de que o Brasil e a humanidade precisam para a 
sobrevivencia e bem estar desta e das geracoes futuras. Tenho defendido que o 
avance do conhecimento e da tecnologia no mundo desenvolvido fatalmente 
provocara um desemprego massivo. Esse processo ja esta em curso na Europa 
e Estados Unidos. As atividades primarias tendem a ser reduzidas a numeras 
inexpressivos. E preciso achar formulas de ajustes a esse novo modelo para a 
sociedade internacional. Enquanto nao se encontrarem estas solucoes milhares 
de pessoas estarao inativas e como todos nos sabemos o grande ameacado 
deste processo e o meio ambiente, porque infelizmente a pobreza depreda, 
polui, contamina. Nos da Amazonia temos o previlegio da potencialidade natural 
e espacial capaz de oferecer multiplicidade a este processo de transicao. 



A.L. Esse relacionamento com a comunidade internacional implica na díscussao 
da propriedade das patentes. Como o senhor avalia esse problema no bojo de 
suas propostas de parceria com cientistas estrangeiros? 

G.M. Eu sou favoravel a definícao previa e clara de criterios. O primeiro deles 
diz respeito ao interesse sagrado e inalienavel dos habitantes da Amazonia. 
Evidentemente que o direito do conhecimento deve ser respeitado. E a medida 
que se desenvolvam aqui alternativas a partir de nossos insumos locais, essas 
descobertas devem ser patenteadas por seus proprios autores. Entendo porem 
que e preciso estar sempre atento nesse relacionamento com a comunidade 
internacional. Felizmente para nos resguardamos dispomos da capacidade 
serena de observar as relacoes, caracteristica basica de nosso sentimento 
cabloco. Ai me permito retomar um exemplo recente. A imprensa internacional 
desses dias estampou em manchete comentando imagens da espaconave 
Endevor a real devastacao da Amazonia, denunciada pela Nasa. Segundo essa 
materia, imagens do campo do Puciari entre os Vales dos rios Madeira e do 
Purus, regiao onde eu nasci e fui criado, demonstravam grandes manchas de 
devastacao no territorio amazonense. Ora, e inadimissivel que a Nasa 
desconheca que no lugar onde se localizam tais manchas nunca houve arvores. 
Essa regiao, qualquer cabloco da Amazonia sabe, e uma regiao caracterizada 
pela existencia dos chamados campos gerais, como os campos de Roraima e 
outras partes da Amazonia. Esses ecossistemas remontam a epoca primitiva da 
Amazonia coincidente com a segunda grande glaciacao, responsavel pela 
formacao da Amazónia. Alias essa bobagem esta em sua segunda versao. Ha 
pouco tempo uma autoridade federal que ocupava o cargo maximo na area 
ambiental, ao sobrevoar o territorio de Roraima fez o mesmo comentario 
identificando os campos gerais daquele estado como sinais preocupantes da 
devastacao da Amazonia. Felizmente, o conceito dessa autoridade era 
conhecido de todos e a Historia lhe sera justa. 

A.L. O senhor levantou contra si a furia dos indigenistas e ambientalistas 
brasileiros e estrangeiros ao condenar a demarcacao das terras ianomami. 
Disseram que o senhor renegou as suas origens e postulou a suspensao do 
direito territorial aos indios. 

G.M. Estou convencido de que mais uma vez estao manipulando minhas 
posicoes. Quem se interessar por acompanhar meus pronunciamentos desde a 
decada de 50, vera que sistematicamente venho defendendo a demarcacao das 
reservas indigenas, tendo por criterio o numero de índios e sua necessidade 
territorial real, e nao segundo os interesses e palpites de antropologos que aqui 
vem defender grupos economicos internacionais. No que se refere aos 
ianomami, e preciso destacar que eles se constituem em quatro grupos etnicos 
distintos, que somados no lado brasileiro nao chegam a 4.000 índios. Eles 
habitam aquela faixa territorial proximo a fronteira com a Venezuela ha alguns 
milenios, e se distribuem aproximadamente em 150 aldeias. O que os ianomami 
reinvidicaram foi a demarcacao da area em torno das aldeias, o que totalizaria 
1.240.000 hectares nao continues. Isso por uma razao muito simples, os 



ianomami frequentemente entram em choque com seus pares. O pedido de 
demarcacao tambem considerou este aspecto. As portarias de demarcacao 
chegaram a ser feitas de acordo com a exígencia dos indios. Estranhamente e 
reagindo a pressoes internacionais, alteraram as decisoes originais. Nao e por 
concidencia que essa regiao ostenta um monumental acervo mineral que, se 
explorado, desencadearia a quebra de muitos grupos internacionais, levando o 
Brasil a uma confortavel posicao hegemonica nessa area. Por essas pressoes 
foi tracado um polígono envolvendo essa jazida mineral demarcando para os 
ianomami uma area de 9.423.000 hectares, um territorio maior que Portugual. A 
despeito dos proprios interesses indígenas. O indio nao deseja permanecer 
isolado no estagio cultural em que se encontram, ele deseja participar dos 
benefícios do progresso, ele reinvidica assistencia medica, melhor qualidade de 
vida, sair do estagio de penuria em que vive. Sua expectativa passa por 
explorar inclusive os recursos minerais disponíveis. Essa questao indígena 
precisa ser melhor colocada e esclarecida de uma vez por todas. Entre índios e 
caboclos sempre existiu uma relacao amistosa aqui na Amazonia. Os conflitos 
que atingiram os indios historicamente foram praticados pelos tradicionais 
saqueadores das riquezas da Amazonia. Lembro de minha infancia uma 
imagem muito marcante que fazia parte de meu universo: era a chegada dos 
indios Paumaris, que sao um ramo dos Aripuanas, e vinham vender em Labrea 
os produtos da floresta. Tinha de tudo: bicho de casco, farinha, peixe seco, 
moqueado como nos dizemos aqui. Como eu morava nos arredores da cidade, 
minha mae os convidava a acampar no quintal da minha casa. E a convivencia 
nao podia ser mais amigavel. Agora, do jeito que as coisas sao colocadas deixa 
transparecer que grupos bem articulados gostariam de criar um aparheid 
tropical entre o índio e o nao índio, enquanto isso os índios estao ai 
abandonados. 

A.L. Nesses anos de vida publica e de caboclo comprometido com a causa 
amazonica, o que o sr. fez pelos índios? 

G. M. Eu sempre tive um convívio muito saudavel com os indios, ate porque sou 
um neto de indios que governa o Estado do Amazonas pela terceira vez, 
inclusive com o voto dos indios, cuja maioria absoluta me apoia e faz 
campanha. Sou Tuxaua Honorario de dezenas de tribos aqui da Amazonia. E 
quando vou visita-los e sempre uma grande festa. E nao e so festa. Como 
governador e meu papel ajuda-los efetivamente com escolas, energia eletrica, 
utensilios agrícolas, remedias, assistencia medica e o que for necessario. Sou o 
unico Governador da Historia do Amazonas que editou cartilhas em idioma 
indígena, pois essa e a minha conviccao. E preciso sempre ampliar e 
sistematizar o conhecimento. Os índios aqui nao tem tradicao escrita. E preciso 
que entre eles e as geracoes futuras fiquem registrados os sinais de sua cultura 
e que haja avances em seu conhecimento. Editei portanto cartilhas em 
yanomami, tucano, ticuna, dessana entre outras com essa preocupacao. Moveu 
me tambem a heranca atavica. Lembro a figura marcante de minha avo falando 
nhengatu, a língua geral. Isso provocou em mim profunda identificacao. So uma 
coisa recuso aos indios quando me pedem, que e a moto-serra. Seria 
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demagogia, ate porque na primeira pane que ocorresse eles a abandonariam. 
Alias e preciso acabar com a demagogia em cima dos indios. Ha muita 
mistificacao a respeito deles. Atualmente vivem em estado de extrema penuria, 
com urna media de vida em torno de 30/35 anos, com envelhecimento precoce e 
sem alternativas de sobrevívencia. Apontam sua capacidade de extrair 
alimentos e remedias da floresta como se isso por si so fosse o segredo da 
eterna juventude. Fosse assim eles nao viveriam tao pouco e nao morreriam por 
qualquer infeccao. Para dar um exemplo eles usam a sacaca como remedia 
para o sistema digestivo. Estudos cientiificos atestaram recentemente que 
dosagens excessivas de sacaca podem facilmente provocar cirrose hepatica. 
Dai a elevada incidencia desse quadro no interior do Estado, popularmente 
conhecido por barriga-dagua. Nao quero aqui menosprezar o conhecimento da 
cultura indígena, muito menos mistifica-lo. Na verdade, trata-se de um 
conhecimento primitivo que serve de ponto de partida para estudos cientificas 
mais sistematicos. Eles proprios abandonam sua tradicao alimentar e 
farmacologica quando descobrem alternativas mais eficazes. Quando eles 
contraem sarampo, por exemplo, e sao acometidos de febre .buscam as aguas 
geladas dos igarapes e acabam morrendo de pneumonia. Outra místicacao e 
atribuir ao índio sofisticadas tecnologias no processo de desidratacao dos 
alimentos, sendo o exemplo classice disso o guarana. Ora, e inegavel a 
descoberta dessa fonte de energia por parte dos Satere-Maue. Ocorre que os 
índios tiveram tradicionalmente no fogo um instrumento muito eficaz em seu 
cotidiano de sobrevivencia e da manifestacao de sua cultura. O exemplo da 
ceramica marajoara e o sinal mais antigo e eloquente disso. Descobriram que 
torrando o fruto do guarana eles obteriam um tipo de massa posteriormente 
transformada em bastao e que duraria muito mais tempo. O habito anterior era o 
de mascar as sementes. Eles as chamam de fruto da vida porque alem de 
eliminar a fome produz muita energia. Isso tem muita importancía historica e 
cultural mas nao deve nos obrigar a parar a marcha da Historia. Hoje nos 
estamos liofilizando por exemplo a polpa do cupuacu e exportando para os 
Estados Unidos. Sao processos tecnologicos avancados e sofisticados, mais 
baratos, higienices e com alto valor agregado que nos queremos disseminar por 
toda nossa regiao criando alternativas economicas a partir de nosso fantastico 
banco genetico a favor de nossas populacoes, os índios incluidos. Seguramente 
o guarana em bastao dos índios tem seu valor na medida em que faz parte 
dessa cadeia de avanco tecnologico. Infelizmente toda essa mistificacao 
internacional em torno dos índios nao resulta em ganhos reais dos proprios 
indios, pelo contrario ha muita gente se locupletando atraves deles . Certa 
ocasiao conheci um dirigente de uma ONG, cujo nome convem nao declinar, 
defensora das causa indígenas. Esse cidadao investiu modestamente em 
ferramentas para aumentar a producao dos artesanato indígena aqui na 
Amazonia, visando atender no Exterior o mercado daqueles consumidores que 
veem os índios como animais de zoologico. Seu faturamento anual a epoca era 
de US$ 6 000 000 dos quais US5 000 000 ficavam para o funcionamento de sua 
organizacao(sic). Como se ve e um bom negocio a causa indígena. Falam muito 
o discurso da cooperacao. As famosas verbas dos países desenvolvidos para 
ajudar os índios e salvar a Amazonia. Nao tenho noticia desses aportes. Melhor 
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dizendo: do muito que e prometido o que chega aqui na Amazonia e algo em 
torno de 20%, o restante fica pelo meio do caminho. Acredito que isso ocorra 
porque a Amazonia fica muito distante das fontes pagadoras. 

A. L. Ha vinte anos as teses que o sr. levantava sobre aproveitamento racional 
da floresta, manejo de fauna, em suma desenvolvimento sustentavel, levantava 
a ira ate dos ecologisas mais comportados. Recentemente a li CNUMAD, com a 
chancela de 150 Chefes de Estado recomendou em suas conclusoes o 
desenvolvimento sustentavel, sua velha tese, como sendo a unica alternativa 
capaz de garantir o futuro das especies. A que o sr. atribui essas mudancas? 

G.M. Acho que o mundo ficou mais racional. Essa discussao apaixonada sobre 
a questao ambiental so tem sentido se a ecologia se submeter a antropologia. O 
Homem, na escala de valores universais, e o ser mais nobre do meio ambiente. 
Nada teria sentido, os recursos naturais e o avance tecnologico, se nao estiver 
destinado a tornar o homem mais satisfeito e feliz. Nesse sentido a 
racionalidade se sobrepos ao passionalismo. Defendo o controle do processo 
industrial tendo em vista a conservacao da sustentabilidade dos recursos 
naturais. Mas nos nao podemos paralisar o processo produtivo por causa de 
grupos eco-oportunistas muito mais preocupado em auto-promocao do que no 
debate aberto e descompromissado da quesrtao ambiental . Ha pouco tempo 
recebi a visita de um Professor da Universidade de Tokio, especialista em 
Ecologia e canditato ao Premio Global 500 de Meio Ambiente dado pela 
ONU(???), que veio do Japao para conversar comigo. Percebi, apos escuta-lo 
longamente, que as informacoes passadas para ele sobre a Amazonia eram 
totalmente equivocadas. A ideia da devastacao, do pulmao do mundo, da 
desertificacao da Amazonia, enfim toda essa paranoia mal-intencionada que 
pregam sobre nossa regiao. Nao sei se fui claro ao explicar que a floresta nao 
tem porque se preocupar com o caboclo, mas o caboclo precisa se preocupar 
com a floresta, senao ela invade inexoravelmente todos os espacos, tal o poder 
de regeneracao de nosso ecossistema. Para quem nao viveu essa experiencia 
fica dificil compreender. Argumentei ainda que existem questoes 
macroecologicas totalmente fora do arco de influencia do homem. Um sinal 
disso sao as explosoes que estao ocorrendo ao nivel do sol que estarao 
provocando alteracoes significativas no clima da Terra. Outro problema que 
zomba de nossa inteligencia refere-se as consequencias do avanco tecnologico 
que estara provocando na primeira decada do ano 2 000, o desemprego de 
mais de 2 bilhoes de pessoas. Esse caos social representa a grande ameaca 
para o meio ambiente, ja que a miseria polui. As discussoes sobre problemas 
dessa natureza precisam ser mais responsaveis. 

A. L. Quer dizer que vivemos sujeitos permanentemente aquilo que o sr. chama 
de hipocrisia ecologica? 

G.M. Vou detalhar essa tese. Falam muito em aquecimento da Terra. Ora a 
Historia da Terra e marcada por glaciacoes e nao por superaquecimento. 
Fazem estardalhaco sobre o buraco de ozonio, como sendo consequencia das 



queimadas da Amazonia. Isso e uma balela, ate porque nao explicaram para o 
software encarregado das leituras das imagens do satelite a diferenca entre 
fumaca e cerracao. Alem do mais esqueceram, as vezes acho que 
propositalmente, de estudar a relacao entre buraco de ozonio e as mutacoes 
cíclicas, a cada doze anos, que ocorre no interior do sol. Como tambem nao se 
relaciona as atividades do vulcao Horebe, na Antartica, que esta em constante 
erupcao e o buraco de ozonio, coincidentemente localizado em cima desse 
vulcao. Qual e a preocupacao efetiva com o Pinatubo e um outro vulcao das 
Filipinas no sentido de evitar os desequilíbrios ambientais que eles provocam? 
Sou levado a crer que essa hipocrisia ambiental existe para suportar a industria 
de protecao ambiental. Essa industria, se estima, tem um faturamento em torno 
de tres trilhoes de dolares. Quanto dinheiro ja foi arrecadado no mundo para 
salvar a Amazonia, a tartaruga, o peixe-boi, as florestas. Muita gente 
enriqueceu e enriquece. Nao sei de um centavo que aqui chegou, seja para 
criacao de alternativas tecnologicas, seja para pagar decentemente o valor de 
nossas materias-primas. Ha pouco tempo houve um rebolico em Nova York 
porque decidiram trocar os bancos do Central Park. O protesto que 
argumentava contra a derrubada de florestas na Amazonia, ja que os bancos 
seriam de mogno, foi na verdade encomendado e pago por uma industria 
americana interessada em ganhar a concorrencia. 

A L. Qual o seu alerta para a Humanidade nessa questao ambiental? 

G.M. Entendo que o meio ambiente tem que ser uma preocupacao constante de 
todos nos. Desde o momento que acordamos e todos os nossos dias, nos 
estamos em relacao permanente com o meio ambiente e sentimos naturalmente 
se esta relacao e ou nao saudavel e o quanto essa relacao interfere na nossa 
vida. E preciso entao ter uma compreensao racional daquilo que pode ser feito 
efetivamente para mante-lo sadio. Mas nao podemos esquecer que o Homem e 
a entidade mais nobre desse meio ambiente. Nao basta apenas manter as 
arvores intocadas, os rios limpos, o ar rarefeito. E preciso pensar globalmente 
referenciando com prioridade o homem, sua cidadania terrestre, a service de 
quem tudo deve ser colocado. Mais grave que derrubar a floresta e manter uma 
cidade sem esgoto. E absurda uma legislacsao manter superpopulacoes de 
jacare que comem quantidades enormes de peixe, e na falta de peixe atacam os 
humanos, em lugar de abate-los racionalmente como alternativa economicas de 
populacoes de baixa renda.As atividades economicas devem ser discutidas 
nessa perspectiva. Ha poucos meses um cidadao foi preso por crime 
inafiancavel em Sao Paulo porque havia capturado uma garca para mitigar sua 
fome. No alvara de soltura o Juiz questionou o sentido de uma legislacao que 
salva a garca e pune o homem. Isso precisa ser discutido para que as 
hipocrisias ecologicas deem lugar a parametros mais consistentes e justos para 
a questao ambiental. 

A. L. Por que, dispondo de tantos recursos a Amazonia tem uma participacao 
quase nula no mercado nacional de produtos florestais? 



G.M. Nos somos donos de 50% da floresta tropical do planeta e todo continente 
sul-americano participa com apenas 2% do mercado internacional de madeira. 
Isso porque esse comercio e cartelizado e tem a conivencia da legislacao 
federal brasileira. O codigo florestal brasileiro e na pratica contra o 
desenvolvimento sustentavel de nossa regiao. Esta presente na Amazonia 
esses dias uma missao comercial francesa do Porto de Nantes interessada em 
avaliar alternativas de negocio no setor madeireiro. Isso porque o mercado da 
Malasia, lndonesia e Birmania estao saturados. E nos temos, eles sabem, 
alternativas. O que o mercado demanda hoje, em funcao do avance tecnologico, 
sao as madeiras brancas, madeiras de varzea, pela facilidade de transforma 
las industrialmente em madeiras nobres. Essas especies da varzea sao capazes 
de a cada dez anos gerar dez metros cubices de madeira. O nosso jacaranda 
com oito anos e maior que o pinheiro finlandes de 80.Se comparadas com o 
pinheiro da Finlandia que demora 80 anos para a mesma cubagem, salta aos 
olhos de qualquer empresario o universo de possibilidades de nosso parque 
florestal. Isso sem precisar mexer na floresta de terra firme, apenas trabalhando 
as varzeas, caso a legislacao federal permitisse. No ambito local usamos a 
criatividade para livrar o Estado dessa camisa-de-forca. Trata-se da iniciativa 
moeda madeira que consiste na distribuicao de algumas centenas de milhares 
de sementes selecionadas em laboratorio atraves de mlcro-multtptícacao de 
samauma, miratinga, virola entre outras para plantio ao longo das varzeas. A 
dinheiro de hoje, em dez anos cada arvore vale US$200. Alem disso cada dez 
arvores plantadas da direito a um certificado que autoriza a retirar uma arvore 
da floresta. 
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