
O cientista que não tolerou a conversa
de "botequim" do Presidente e foi despedido
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Há mais de uma semana que o tele-
móvel do físico Ricardo Galvão não

pára de tocar. Diz ter recebido mais
de 200 mensagens de alunos a dar-
lhe os parabéns "pela defesa da ciên-
cia brasileira". Nas últimas semanas,
o cientista de 71 anos protagonizou
um duro embate com o Presidente

brasileiro, Jair Bolsonaro, que culmi-
nou na sua saída da direcção do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), com o qual colaborou duran-
te várias décadas.

Ao ouvir Bolsonaro classificar os
dados sobre a desflorestação da Ama-
zónia recolhidos pelo INPE como
"mentirosos", Galvão não se conteve.

Respondeu de uma forma que reco-
nheceu ter sido "bastante forte". O

então director do instituto comparou
os comentários do chefe de Estado a

uma conversa de "botequim" e acu-
sou-o de fazer "uma piada de um
garoto de 14 anos".

O confronto aberto deixou Galvão
numa "posição insustentável", e a
demissão foi um desfecho natural.
Mas ele não se arrepende. "A minha

acção serviu primeiro para preservar
a ciência brasileira, a soberania da
ciência brasileira, no sentido em que
os dados científicos não podem em
nenhum país do mundo ser sujeitos
a ideologias políticas. A segunda coi-
sa foi preservar o INPE, que é uma
grande instituição, um sistema que
tem feito o Brasil ser muito respeitado
na preservação da Amazónia", disse
Galvão ao PÚBLICO, por telefone.

O Governo nomeou esta semana o
militar Darcton Policarpo Damião, da

Força Aérea, director interino do
INPE. Na sua primeira aparição públi-
ca manifestou dúvidas sobre o aque-
cimento global. "Estudo o assunto,
mas não é a minha praia", disse ao

jornal O Globo.

Na origem do diferendo com Bol-

sonaro esteve a divulgação dos dados
sobre desflorestação do INPE que
mostravam um aumento do ritmo da

destruição da floresta amazónica des-

de que o novo Governo tomou posse,

em Janeiro. Galvão diz compreender
as críticas do executivo em relação à

forma como os dados foram apresen-
tados pela imprensa. Mas rejeitá-los
pura e simplesmente, para além de
acusar o director da instituição de
estar "ao serviço de uma ONG [orga-
nização não governamental] estran-

geira", não podia ser tolerado pelo
físico.

O Deter e o Prodes
O INPE recorre a dois sistemas de

monitorização para medir a desflo-

restação na Amazónia. Um deles é o
sistema de Detecção de Desmatamen-
to em Tempo Real (Deter), que faz
leituras rápidas da desflorestação e é

usado como alerta para detectar a

destruição de floresta logo nas fases

iniciais. Estes foram os dados usados

pelos jornais no mês passado.
O outro é o Programa de Monitora-

mento da Floresta Amazónica Brasi-
leira por Satélite (Prodes), que é

divulgado anualmente e fornece ima-

gens de satélite de maior resolução,
a partir das quais é possível determi-
nar com rigor a área total desflores-
tada.

Galvão observa que "não é correc-
to" estabelecer comparações entre
dados de desflorestação obtidos pelo
Deter e garante que o INPE nunca o
fez. "Para comparar as áreas desma-

tadas é necessário fazer uma conso-

lidação anual, que faz uma média",
explica o cientista. A única informa-

ção que as imagens em tempo real

podem dar com alguma certeza é de

que "está a crescer o número de áreas
onde se está a fazer desmatamento",
mas não quantifica a área. "Histori-
camente, nos últimos 13 anos, as

áreas consolidadas são sempre supe-
riores às que indicamos no sistema
de alerta", declara Galvão.
Mau ambiente
A rota de colisão entre o INPE e o
Governo de Bolsonaro ficou desenha-
da praticamente desde o início. Gal-
vão descreve meses de pouco diálogo
e cooperação com o Ministério do
Meio Ambiente (MMA), consistentes
com a pouco importância dada ao
assunto pelo executivo.

Desde que o Meio Ambiente ficou
sob a alçada de Ricardo Salles, os aler-
tas do INPE sobre a desflorestação
deixaram de ser ouvidos. Galvão pas-
sou os últimos meses a tentar encon-
trar formas de melhorar o diálogo e
a cooperação com o ministério, quan-
do "os dados indicavam um aumento
enorme do desmatamento" . Porém,
a relação com Salles foi sempre difícil.
"Desde Janeiro que o ministro Ricar-
do Salles tem constantemente ataca-
do os dados do INPE", conta Gal-
vão.

Em Dezembro, ainda antes de ocu-

par o cargo, Salles questionou a

necessidade de monitorizar a desflo-

restação e noutras ocasiões sugeriu
que o Governo poderia recorrer a

outro sistema que não o do INPE.
Galvão não receia pelo futuro da

monitorização da Amazónia, uma vez

que existem vários sistemas que
garantem que não haja manipulação
dos dados. "Hoje em dia se alguém
mentir acerca de imagens de satélite,
será rapidamente ridicularizado",
afirma o cientista, que a partir de ago-
ra irá voltar a dar suas aulas na Uni-
versidade de São Paulo. E, confessa,
"seria muito agradável" regressar ao
trabalho de investigação que desen-
volvia em cooperação com o Instituto

Superior Técnico.
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