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Mapeamento de
de formigas na
Amazonia: de acordo com
dados do lnpa, tambem
parecem concentrar-se em
torno de areas urbanas,
mas essa interpreta~ao
pode ser falsa e resultar
apenas da maior
facilidade de acesso
dos pesquisadores
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presente tambem na amostragem de oucros grupos
de organismos. De acordo com os dados da Cole~o de lnvertebrados do Inpa, a maioria do conhecimento sobre a distribui<;iio <las especies de formigas na Amazonia cambem se concentra em areas de
facil acesso: ao redor de cidades, <las margens dos
rios navegaveis, ao longo de poucas estradas ou em
unidades de conserva~o. A cole<;ii.o de formigas do
lnpa nao abriga exemplares de codas as expedi<;Cies
de campo ocorridas na Amazonia, mas pode ser
usada como born indicador do conhecimenco sobre
esse grupo. Os ponros do mapa represencam aproximadamentc 63 mil formigas que estii.o guardadas na
cole<;iio, que compoem, um patrimonio de informa<;ao e conhecimenco resultante de mais de 54 anos
de pesquisas na Amazonia. As areas com maior diversidadc de formigas na Amazonia brasileira sii.o as
mais pr6ximas <las grandes cidades, provavelmenre
porque sao mais bem esrudadas c niio necessariamente porque siio mais diversas.
Outro cxcmplo pode ser visto ao mapear os
locais onde os estudiosos tern coletado abelhas na
Amazonia. A fauna de abelhas ja havia sido objero
de infuneros trabalhos por pane do naruralista alemii.o Adolpho Ducke (1876-1959) ate o inicio do
seculo 20, mas rcstrito cm termos biogeograficos
ao baixo rio Amazonas. Somcnrc a partir de 1963
foram empreendidas novas expcdic;oes com o objetivo especffico de conhecer a fauna de abclhas da
Amazonia. Porem, mesmo essas expedi<;6es nao
chegaram a cobrir a regiiio em sua plenirude, continuando rescritas ao cnromo das grandcs cidades e
as margens dos principais rios.

Se por um lado a fa lta de estradas na regiao
rem sido grande aliada da preservac;ao <las florescas amazonicas, por oucro ela dificulta o conhecimenro da biodiversidade. As principais vias de
penerra<;iio na Amazonia sao os rios e, em muicos
deles, a navegac;iio s6 e possfvel no perfodo das
cheias. Conforme se ve na pagina ao lado, OS altos
cursos dos rios nao rem sido esrudados por causa
dcssa dificuldade. 0 acesso aos locais mais distances envolve aumento dos cuscos, o que inviabiliza
muitos projecos. Para superar dificuldades logisricas cosruma-sc contar com a aj uda <las For<;as
Armadas, o que ncm sempre ocorre, porq ue elas
ra mbem operam no limice de s ua capacidade.
Os problemas decorrenres de amostragcns desiguais e ponruais como essas sii.o muito dificeis de ser
conromados em csrudos de disrribui~o de especies,
e podem levar a conclus6es enganosas na escolha de

Uma das finalidades de qualquer Unidade de
(UC), alem da prot~o ambiental. ejustamente a pesquisa. Porem, na Amazonia existe uma
grande area de sobreposi~o de unidades de conserva~ao e areas militares, terras indigenas e assentamentos
agropecuarios que geram novos tipos de burocracia.
De acordo com Sergio Borges e Simone lwanaga, da
Funda~ao Vitoria Amazonica, as areas sobrepostas somam mais de 9 milhOes de hectares e a maior parte
refere-se a sobreposi~6es entre unidades de conserConserva~o
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areas prioricarias para conserva~o. Como e impossivel proteger roda a Amawnia, e necessario cscolher
areas prioritarias para serem conservadas. Para que
niio renhamos divcrsas unidades de conscrva~ao procegendo as mesmas esp&:ies e ripos de ambience simiJares, e necessario que conh~amos bcm a composi~iio de csp&:ies de difercnces locais para resguardar
amosrras distinras da biodiversidade. Dessa forma,
rcrlamos unidadcs de conserva~o complemencares
que proregcriam esp&:ies endemicas e que, por fun,
conremplariam um pouco de coda a diversidadc de
organismos e ambientes. 0 problema eque na Ama7.Qnia a maioria das esp&:ies de plantas e animais sao
pouco abundances e s6 siio encontradas ap6s muito
esfor~o de coleca. Assim, areas mais conhecidas siio
normalmcnre consideradas mais singulares e, ncsse
caso, mais importances para conservai;ao do que
areas menos esrudadas.

va~o

e terras indigenas. 0 ingresso de pesquisadores em qualquer unidade de conserva~o que possua
sobreposi~o com area indfgena depende nao s6 da
autoriza~o do lbama, mas tambem da Funai e de entidades representativas dos indios. Mas isso por si s6 nao
garante o ingresso de fato, sendo necessarias, muitas
vezes. negocia¢es demoradas junto aos Indios. Cada
local apresenta suas peculiaridades e emuito comum,
ap6s meses de planejamento, nao se conseguir chegar
aarea programada por causa desses contratempos.
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Proolema Pe n c ne11 e
Chegar a locais isolados e de dificil acesso eapenas
o primeiro passo. Para conhecer a megadiversidadc
da Amazonia c prcciso rer rambem pessoal qual1ficado compromctido com esse objerivo. A reg1ao
Norte ocupa cerca de 45% do cerrit6rio nacional,
mas, segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tccnol6gico (C Pq), ncla
atuam menos de 5% dos pesquisadores exisre ntt:~
no pals. Alem de contar com poucos pesquisadores e doutore , aproximadamenre um a cada 920
km2 , as institui~oes amazonicas que pesquisam a
biodiversidade da regiiio niio conseguem arender
a demanda por esse conhecimento na amplitude c
velocidade quc seriam desejaveis.
Antes de usar a biodiversidade e preciso conhcce-la, descreve-la, classific:i-la e mape:i-la, sendo
que o profissional rcspons:ivel por descrcver e cla\sificar OS seres vivOS e 0 taxonomista. ISSO porque,
por exemplo, a difercn~ entre uma planra que cura
c uma venenosa podc scr muito sutil. Porem, cx1ste
uma carencia global de taxonomisras ea Amazonia
niio e exce~iio. Segundo 0 Wall Srreet journal, CXI\
tern cerca de 10 mil raxonomisras acivos no mundo
c, por causa dos custos, ccrca de US$ 2.200 por
esp&:ie, mais a burocracia, somente cerca de 15 nul
esp&:ies siio descritas a cada ano.
Alem do que ainda esta por ser de coberro,
exisre uma imensa quantidade de material biol6g1co que se encontra sem idcnrifica~o, armazenado
por projetos de pcsquisa em andamenro, ou mt:\
mo nas cole~6cs biol6gicas. Dianre da demanda
por caxonomisras para conhecer a biodiversidadc
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ldentifica~ao de abelhas
iniciada pelo naturalista
alemao Adolpho Ducke foi
ampliada posteriormente,
mas ainda continua
restrita. Nascentes de
rios importantes, por
exemplo, ainda nao foram
devidamente avaliadas
por especialmente,
dificuldades de acesso
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0 projeto Radam
inventariou as arvores
existentes em cerca de
2.700 ha da Amazonia.
A identifica~ao foi feita
sem rigor cientifico. Com
isso, as informa~oes sabre
especies coletadas na
epoca tern USO restrito
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Para veneer o desafio do isolarnento e cobrir as
enormes distancias geograficas no Norte do pais e
necessario um esfor~o cooperativo entre pesquisadores, pessoal local, gestores e governo. lsso ja
foi feito na Amazonia, mas nao corn o objetivo de
conhecer a biodiversidade. Ate o final da decada
de 60, os recurses naturais da regiao eram totalrnente desconhecidos. Corn o intuito de promover
a ocupa\ao e a integra\ao do territ6rio amazonico
ao restante do pais, o governo brasileiro deu inicio
ao projeto Radarn (Radar na Amazonia), o rnaior
esfor\o ate entao realizado no planeta para o ma·
pearnento de recurses naturais.
0 projeto Radarn teve inicio em 1970, e logo foi
estendido para todo territ6rio nacional, quando passou a ser chamado de Radarnbrasil. Com tecnologia
de sensoriamento remote inovadora para a epoca,
urn tipo de radar aerotransportado, o projeto mapeou recurses naturais corno os solos ea vegeta\ao
amazonicos. Na primeira etapa do projeto forarn
geradas irnagens de radar atraves de sobrevoos por
toda a regiao. No case da cobertura vegetal, as principais fei\6es, que correspondiam a diferentes tipos
de vegeta\ao, foram identificadas nas imagens de
radar. Posteriormente, expedi~6es foram feitas a locais estrategicos, para verifica\ao e levantamento
mais detalhado do que havia side inferido atraves
das imagens de radar. Essa estrategia de relacionar
inforrna~6es geradas por sensoriamento remote

corn dados rnais detalhados, coletados em campo,
permitiu a produ~ao de rnapas tematicos, come tipos de vegeta~ao. de solos, e de uso potencial da
terra, entre outros, para toda a Amazonia. 0 uso
de sensoriamento remote associado a trabalho de
carnpo e uma ferramenta valiosa que esta sendo
cada vez mais empregada para veneer o problerna
das grandes extensoes geograficas. Atraves dessa
associa~ao e possivel extrapolar para areas rnaiores
as informa~6es sobre fauna. flora e meio fisico coletadas em deterrninado local.
Em consequencia da falta de estradas. a grande maioria das expedi~6es a campo do projeto
Radam foi feita de barco, atraves de rios, ou por
meio de helic6pteros, em pontos de dificil acesso. Os locais arnostrados pelas equipes de campo
do projeto incluem areas que ate hoje nao forarn
visitadas novamente, come por exemplo, regioes
centrais dos grandes interfluvios (regiao mais elevada entre rios). Alguns deles, come o que existe
entre os rios Madeira e Purus, despertam a curiosidade de diversos pesquisadores ate hoje. Ate o
memento, a mais ampla distribui~ao de inventarios florestais na Amazonia brasileira ainda o do
projeto Radam, que conseguiu veneer a falta de infra-estrutura na regiao. Suas equipes de inventario
florestal, alem de medirem os troncos para estimar
o volume de madeira, tambem identificaram cerca
de 140 mil arvores na Amazonia.
Porem, come estimar o potencial da biodiversidade de plantas na Amazonia nao era considerado
algo de grande importancia na epoca, as identifi·
ca~oes botanicas nos inventarios do projeto nao
foram feitas com o devido rigor. Essa responsabili·
dade ficou para os mateiros da regiao, que usararn
os nomes populares das arvores. posteriormente
convertidos em nornes cientificos. 0 emprego dessa
rica base de informa~6es para o conhecimento da
diversidade de plantas na Amazonia tern suas limi·
ta~6es, pois o uso de nomes populares para identificar organismos apresenta certos problemas que
devem ser considerados. 0 norne cientifico e unico,
nao importa a regiao do planeta e nem o idioma
falado. Ja urn nome popular pode representar mais
de um norne cientifico ou pode variar geograficarnente. Conhecer e entender a biodiversidade exige
rigor cientifico na identifica~ao dos organismos,
para que nao haja o risco de, por exemplo, uma
mesma especie ser contada duas ou mais vezes.
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amazonica, uma alrernariva cinvcstir na forma<;iio
de pararaxonomisras que auxiliem o trabalho dos
espccialisras. Pa raraxonomisras siio pessoas sem
forma<;ao biol6gica formal, mas que com habilidades pr6prias e ap6s rreinamento por cspccialisras, passam a ter g ra nde capacidade de reconhecer
especies de dcrcrminado gru po animal o u vege tal.
A Amazonia csta replera de pessoas que ja rem
fami liaridade com os organismos que compoem
a floresra e que podcriam contribuir enormemente com o levanramenco c monitoramento da biodiversidade. Alem disso, a pararaxonomia pode
ser uma profissiio basrantc p romissora na regiao
a mazonica, onde alrernativas de sustento para
a populac;ao local, que sejam harmonicas com a
floresra em pe sao cscassas. I nfelizmenre, os cursos de forma<;iio em pa rataxonomia siio escassos
e nao existem concursos para pararaxonomisras
nas insrituic;oes de pesquisa e ensino scdiadas na
regiao, o que faz com que tais profissionais vivam
a merce de servic;os temporarios OU acabem partindo para outras arividades.
Um aspecto que ainda precisa ser considerado
ea falta de col~6es para guardar amostras da biodiversidade. Em 1998, Carlos Roberto Brandiio e
colaborado res, num diagn6srico encomendado pela
Organizac;iio dos Esrados America nos (OEA) e Academia Brasileira de Cicncia (ABC), constataram que
o nC1mero de insriruic;ocs scdiadas na regiao Norte e
possuidoras de colcr.;ocs zool6gicas c inferior ao de
oucras rcgioes brasileiras. Basica menre, apenas duas
inscitu ir.;oes reunem colec;oes zool6gicas imporcan-
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tes, o Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), em
Belem, e o Tnstituto acional de Pesquisas da Amazonia (l npa), em Manaus. As col~6es zool6gicas e
os herbarios (colc<;6es de animais monos e de parte!>
de plancas preservados) sao muiro imporranrcs para
o conhecimento e classificac;ao corrcta da biodivcrsidade. elas estao deposirados os resrcmunhos da
hisc6ria natural de um lugar, ranro espacial quanto
ccmporalmence. Somenre ap6s esrudos em accrvos
dessas coler.;<ies, alem de consulra a bibliografia cs
pecializada, e possivel dcccrminar se uma especie
colecada c nova para a ciencia. Como o mecodo
cicncifico exige que resultados possam ser verificados c rcpccidos por outros pesquisadores, as colec;oes cienrificas rcprcscncam, portanto, o meio de
que os botanicos c zo61ogos dispoem para assegurar
a validadc de scus csrudos. Se exisrem riio poucas
co1ec;Oes na regiao, comn fazer levantatnenros da
nossa biodiversidade se niio rcmos onde gua rdar o~
especimens colecados?
Por fun, conrrarar

Outra estrir;ao
a um melhor conhecimento
das potencialidades
biol6gicas da Amazonia
a carencia de

e

cole~oes. lnstitui~oes d e

pesq uisas na Amazonia,
co mparativamente, sao
em numero inferior as
de outras regioes do
pa is. Apenas o lnpa, em
Manaus, e o Museu Goeldi,
em Belem, dispoem de
co le~oes si gnificativas.
Co le~oes sa o fundamentais

para identifica~ao de
novas especies

1nais genre, aumentar o nu-

mero de insrirui~oes c ainda aumentar os inve~timenros, apesar de pareccr uma soluc;ao 16gica,
pode nao levar a coisa alguma. f: precise que tudo
isso esccja subordinado a um piano bem esrruturado para o conhecimento e uso susrenravel d,1
biodiversidade da Amazonia, onde cada acor conhe~a seu papel, os objerivos a serem alcan~ado~
e os resultados esperados. Programas de pesquisas
siio uma 6rima alcernaciva porque buscam resolver os problemas logiscicos de acesso e de falra de
infra -estrutura, alem de esrimular a capacita<;iio
e o rreinamenro. Tniciarivas desse tipo, alem de
agregar pesquisadorcs com a reas de ar uac;iio diferentes, geram informac;ocs incegradas que podem
ser usadas por ourros pcsquisadores ou us u ario~
da biodiversidade. Em reccnrc enrrcvisra, Simon
Schwartzman, ex-presidemc do lnsri ruro Brasilc1ro de Geografia e £srarlsrica (TBGE), chamou aten<;iio para 0 faro de que niio sao as instituic;oes brasileiras que definem as linhas de pesquisa, mas sim
cada pesquisador, individualmenre. Se prevalcccr
essa mencalidade, continuaremos sem conhecer a
biodiversidade da Amazonia.
•
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