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ORGANIZAÇÃO DA OBRA
Esta obra trata de dois temas apresentados nas reuniões do GEEA
ralizadas na sede do INPA: um, sobre a pesca na Amazônia e outro sobre a fome no mundo. Cada capítulo inicia com o texto do palestrante,
seguido do texto dos depoentes. A bibliografia citada ou recomendada
encontra-se ao final dos capítulos correspondentes. As siglas e abreviaturas empregadas nesta obra encontram-se na página 8. Os nomes
dos autores (palestrantes e depoentes) encontram-se na página 9, em
ordem alfabética.
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PRÓLOGO
Esse Tomo trata de dois temas emblemáticos e complementares: a
pesca e a fome. Quanto ao primeiro, são feitas considerações sobre a
situação da pesca na Amazônia, mesmo a despeito da fragmentação
dos dados de desembarque disponíveis; é traçado um paralelo entre a
produção mundial e brasileira nos últimos anos, com enfoque sobre a
produção na Amazônia brasileira, em especial no Estado do Amazonas;
são consideradas as distintas modalidades da pesca, as espécies exploradas, a situação dos estoques pesqueiros, o manejo e o ordenamento
do setor pesqueiro. Quanto ao segundo tema, são tratadas várias questões vinculadas à fome e à produção de alimentos, dentre as quais a
superpopulação humana, a preservação do meio ambiente, os custos do
desenvolvimento sustentável, o desperdício, a segurança alimentar, o
papel da agricultura e o papel da Amazônia nesse contexto.
Além de sua forte conotação cultural, a pesca tem sido o sustentáculo
da economia na Bacia Amazônica e é dela que ainda provém a maior
parte da proteína que serve de alimento para a população humana que aí
vive. Além disso, a Aquariofilia e a Pesca Esportiva têm atraído um grande contingente de pessoas interessadas nesse tipo de lazer e que também
tem contribuído bastante para a vitalidade da economia regional.
A fome é um dos maiores flagelos da humanidade e ainda ocorre em
todas as partes do mundo; ela compromete o desenvolvimento físico e
mental, reduz o potencial de trabalho e deixa o faminto mais suscetível
a doenças; em caso extremo, provoca a morte e a guerra. A fome deveria
ser uma vergonha para todo governante e cidadão civilizado. Ela precisa
ser vencida para a conquista da cidadania plena e a glória da humanidade.
As questões vinculadas a esses dois temas estão interconectadas com
as questões da educação, da saúde, da cultura, da política e do meio
ambiente e por isso devem ser tratadas em conjunto. A presente obra
se insere nesse contexto e tem como objetivo fornecer algumas ideias
criativas para promover a pesca e combater a fome.
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PESCA NA AMAZÔNIA:
OPORTUNIDADES E DESAFIOS

PESCA NA AMAZÔNIA:
OPORTUNIDADES E
DESAFIOS
Resumo
Neste capítulo são feitas considerações sobre a situação da pesca
na Amazônia, mesmo a despeito da fragmentação dos dados de desembarque disponíveis; é traçado um paralelo entre a produção mundial e brasileira nos últimos anos, com enfoque sobre a produção na
Amazônia brasileira, em especial no Estado do Amazonas. Dentre os
aspectos considerados, se destacam a modalidade da pesca, as espécies
exploradas, a situação dos estoques pesqueiros e seu manejo. Ao final,
são apresentados alguns entraves, bem como possibilidades de melhor
aproveitamento do pescado e melhor ordenamento do setor pesqueiro.

Abstract
In this chapter, considerations are made on the situation of fisheries
in the Amazon, despite the fragmentation of available landing data.
A parallel is drawn between world and Brazilian production in recent
years, focusing on production in the Brazilian Amazon, especially in
the state of Amazonas. Among the aspects considered are the fishing
modality, the exploited species, the situation of the fish stocks and their
management. At the end, some obstacles are presented, as well as possibilities for better use of fish and fisheries sector planning.
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O convite para a exposição desse tema no GEEA me levou a refletir
não somente sobre os dados pesqueiros, mas também sobre oportunidades e desafios enfrentados pela pesca regional. Trata-se, inicialmente,
de uma oportunidade rara para o próprio debate científico, em uma
época em que há excesso de dados e informações, mas carência de
conhecimentos capazes de integrá-los para a construção de cenários
atuais e futuros. Talvez ainda mais importante: o convite ensejou a
oportunidade de discutir minhas percepções com um grupo bastante
eclético de intelectuais que procuram pensar o futuro da Amazônia e
do planeta.
Um desafio importante quando se pretende analisar a situação da
pesca na Amazônia reside na natureza fragmentada de dados básicos,
o que é inerente a qualquer atividade econômica. Inexistem dados oficiais de produção e do esforço de pesca associado, sendo este a quantidade de trabalho que resulta em uma determinada captura. Ainda que
existam muitos dados, a maioria deles foi coletada por pesquisadores,
a partir de projetos com limites temporais e espaciais claramente definidos. Ou seja, os dados e informações disponíveis refletem horizontes
temporais curtos para análises de tendências, máximo de dez anos para
uma ou duas áreas bastante específicas (p.ex. desembarques em Santarém, Estado do Pará, que refletem a pesca no baixo Amazonas).
Sendo um reflexo da palestra, esse texto está estruturado em três
seções: (i) A pesca mundial e brasileira, contendo um breve relato da
situação da pesca realizada nos ambientes marinhos e continentais
do planeta; (ii) A pesca amazônica: seus agentes e seus instrumentos, abrangendo uma descrição das modalidades de pesca e dos tipos
de pescadores, incluindo as embarcações, os apetrechos de pesca e a
infraestrutura existente; (iii) a pesca amazônica: a situação dos seus
14
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recursos, relatando o nível atual de conhecimento acerca do status dos
principais estoques pesqueiros regionais; e, (iv) perspectivas, onde me
permiti fazer especulações acerca do futuro da pesca da Amazônia e
sugerir caminhos para seu desenvolvimento em bases sustentáveis.
É importante prevenir o leitor que as seções (i), (ii) e (iii) não pretendem ser levantamentos exaustivos, que fugiriam completamente ao
escopo do texto e a capacidade de seu autor; a intenção dessas seções é
contextualizar o leitor acerca da situação atual da pesca e dos recursos
pesqueiros da Amazônia, em especial do Estado do Amazonas.

Pesca mundial e brasileira
A produção mundial de pescado tem oscilado nos últimos anos em
torno de 90 milhões de toneladas, sendo que as capturas marinhas representam consistentemente mais de 85% da produção e as capturas
continentais contribuem com aproximadamente 15% (Tabela 1). Essa
estagnação das capturas mundiais está diretamente relacionada com o
status dos estoques pesqueiros.
Em nível mundial, cerca de 30% desses estoques estão sendo sobre-explorados, 60% estão sendo explorados no seu nível máximo de
sustentabilidade; apenas 10% ainda permanecem subexplorados (FAO,
2018). No entanto, a interpretação dos números sobre capturas mundiais de pescado deve ser efetuada com cautela. A ausência de sistemas
de estatística pesqueira em diversos países, principalmente naqueles
em desenvolvimento e subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, leva a crer
que esses números são subestimados.
Pauly et al. (2002) estabeleceram uma categoria denominada de ilegal, não-manejada ou não relatada, para agrupar as capturas que não
Tabela 1. Capturas mundiais de pescado, em milhões de toneladas. Fonte: FAO, 2018.
Ano

Total

Marinha

Continental

2011

92,2

81,5

10,7

2012

89,6

78,4

11,2

2013

90,6

79,4

11,2

2014

91,2

79,9

11,3

2015

92,7

81,2

11,4

2016

90,9

79,3

11,6
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são computadas nas estatísticas formais produzidas pelos países e pela
FAO. É possível que essa deficiência nos sistemas de controle da produção pesqueira mundial não altere o padrão de estagnação que vem sendo observado, mas é bastante provável que a não inclusão desses dados
nas estatísticas oficiais das capturas mundiais de pescado mascarem a
situação de sobre-exploração de diversos estoques.
Muito provavelmente, as produções controladas e não-controladas
devem apresentar padrões semelhantes, uma vez que grande parte dos
estoques pesqueiros mundiais está sendo explotada em seu nível máximo, isto é, sobre-explotada (Funge-Smith, 2018). No entanto, foi demonstrado que as capturas mundiais são efetivamente maiores do que
vem sendo reportado (Pauly et al., 2016).
China, Índia e Bangladesh são os principais países produtores de pescado oriundo de ambientes continentais, capturando consistentemente
mais de um milhão de toneladas por ano. As capturas em ambientes
continentais ou de água doce apresentam ainda menor variação, apesar
de alguns países, grandes produtores de pescado, apresentarem oscilações interanuais de 10% ou mais (Tabela 2).
Tabela 2. Principais produtores de pescado oriundo de ambientes continentais, em
milhões de toneladas, aproximadamente. Fonte: FAO, 2018.
País
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2015

2016

Variação (%)

China

2,3

2,3

1,8

Índia

1,3

1,5

8,6

Bangladesh

1,0

1,0

2,4

Mianmar

0.9

0.9

2,7

Camboja

0.5

0.5

4,4

Indonésia

0,5

0,4

-8,6

Uganda

0,4

0,4

-1,8

Nigéria

0,3

0,4

11,8

Tanzânia

0,3

0,3

0,7

Rússia

0,3

0,3

2,7

Egito

0,2

0,2

-3,8

Congo

0,2

0,2

2,7

Brasil

0,2

0,2

0,0

México

0,1

0,1

31,9

Tailândia

0,2

0,2

1,7
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A produção brasileira permaneceu inalterada em 225 mil toneladas de
pescado de água doce em 2015 e 2016. Entretanto, esses dados consistem
de estimativas, uma vez que o país não possui sistema de estatística pesqueira em atividade. Além disso, pescarias para subsistência, desenvolvidas pelas populações que habitam as margens de rios e lagos em todas as
bacias brasileiras, nunca foram incluídas nas estimativas oficiais.

Pesca Amazônica
Pescadores, modalidades de pesca e espécies exploradas
A pesca na bacia Amazônica é uma atividade que envolve diretamente mais de 350 mil pescadores e dezenas de milhares de embarcações,
predominantemente construídas de madeira e de forma artesanal. Elas
efetuam a pesca sem o auxílio de equipamentos de detecção de cardumes e com estruturas construídas com madeira, isopor e alumínio para
conservação da captura em gelo (Batista, 2003; Freitas & Rivas, 2006;
Isaac et al., 2008).
Em geral, a distinção entre as modalidades de pesca desenvolvidas
na região é efetuada com base nos seguintes critérios: objetivo da pesca, agentes envolvidos e recursos explotados. Deste modo, coexistem
na bacia amazônica as pescarias de subsistência, comercial, amadora
e ornamental.
A modalidade de pesca comercial pode ser dividida em dois grandes
grupos: (i) mono-específica ou de forma mais correta em mono-grupo,
quando direcionada aos grandes bagres, principalmente da Família Pimelodidae, que realizam longas migrações e são explorados desde o estuário por uma frota pesqueira industrial até as cabeceiras dos rios andinos; (ii) multi-específica, que explora um grande número de espécies
das ordens Characiformes, Osteoglossiformes e Perciformes, incluindo
um grande grupo de peixes migradores que constituem a maior parte
dos desembarques ao longo da bacia.
A pesca amadora também pode ser dividida em recreativa (quando
é permitida a captura de uma quota estabelecida em quilos ou em um
indivíduo de grande porte) e esportiva (quando todos os indivíduos
devem ser liberados após a captura, no modelo conhecido como pesque-e-solte).
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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A pescaria amadora apresenta o lazer como objetivo principal e os
recursos pesqueiros são percebidos pelos pescadores amadores / esportivos de forma diversa do que alimento, como nos casos dos pescadores
de subsistência e comercial. Por outro lado, a pesca artesanal incide
sobre um pool de espécies distinto, usando apetrechos de pesca e sendo
exercida em ambientes bastante específicos.
A pesca de ou para subsistência é, certamente, a modalidade de
maior importância social. Diversos estudos relatam o elevado consumo
de pescado pelas populações amazônicas, principalmente pela população que habita as margens dos rios e lagos em toda a bacia e onde o
consumo per capita oscila entre 500 e 900 gramas (Batista et al., 1998;
Isaac et al., 2008; Begossi et al., 2018).
A pesca de subsistência é um tipo de pescaria que envolve a maior
parte da família, sendo desenvolvida nos ambientes aquáticos situados
nas proximidades da comunidade com o emprego de diversos apetrechos de pesca, com predominância da malhadeira (Batista et al., 1998),
explorando diversas espécies em diversos habitats, em sincronia com a
variação do nível da água (Freitas et al., 2002).
A pesca comercial - em especial a multiespecífica - apesar do alto
grau de informalidade nas relações de emprego possui elevada importância social e econômica para a região. Alguns autores estimaram que
essa modalidade movimenta cerca de 400 milhões de reais por ano,
envolvendo mais de 350 mil pescadores (Almeida et al., 2004; Santos
& Santos, 2005).
Os rendimentos da pesca comercial são divididos entre o proprietário
da embarcação e os demais pescadores, com percentual definido pelo
grau de especialização da atividade desempenhada durante a condução
do barco e operação de pesca. Em geral, a renda dos pescadores é baixa,
tendo sido estimada em 1,1 salário mínimo por mês para pescadores
da frota sediada em Manaus e 0,3 salário mínimo por viagem de pesca
para pescadores do rio Madeira (Cardoso & Freitas, 2006).
Desde o final da década de 1970 vem sendo observado um padrão
geral de predominância de Characiformes e Siluriformes nos desembarques da pesca comercial nos centros urbanos regionais, com pequenas
diferenças, determinadas por razões mercadológicas e/ou maior abundância de determinadas espécies nas sub.
Alterações na composição das principais espécies capturadas vêm
sendo observadas ao longo das últimas quatro décadas, muito provavelmente em razão do esgotamento dos estoques das espécies mais
18
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explotadas nas proximidades dos centros consumidores. Um exemplo
notável é o tambaqui (Colossoma macropomum) que era uma das três
espécies mais desembarcadas em Manaus nas últimas décadas do século XX e vem experimentando um declínio acentuado desde os últimos
anos da década de 1990.

Situação dos recursos pesqueiros
As modalidades de pesca descritas na seção anterior exploram uma
ampla diversidade de recursos, sendo que as pescarias de subsistência,
comercial e amadora compartilham os estoques explotados. Enquanto
a pesca ornamental, apesar de também explorar exemplares juvenis de
algumas espécies comerciais, explota predominantemente de espécies
de pequeno porte.
A pesca contínua, durante várias décadas, com elevada intensidade,
com sobreposição de mais de um tipo de pesca, e com baixo nível de
ordenação, resultou em estado de sobrepesca para alguns estoques. O
caso mais emblemático é o tambaqui (Colossoma macropomum), com
estado de sobrepesca no trecho inferior do rio Amazonas, na região de
Santarém, desde a década de 1990. Estudo publicado por Campos et al.
(2015), com dados de pesca na região de Manacapuru, estado do Amazonas, coletados em 2007 e 2008, demonstraram o status de sobrepesca
e propuseram que uma possível medida de manejo seria o aumento do
tamanho de primeira captura. O atual estado do estoque não permite
que aumentos no esforço de pesca resultem em incrementos no rendimento por recruta.
Inexistem estudos de avaliação dos estoques de espécies explotadas
pela pesca ornamental, inclusive do cardinal (Paracheirodon axelroldii).
No entanto, considerando o curto ciclo de vida, a alta prolificidade e
temporada de pesca reduzida na cheia (uma vez que os cardumes passam a habitar o igapó e se tornam inacessíveis), tem sido proposto que
os estoques na região do médio rio Negro ainda estão subexplotados.

Manejo pesqueiro
Até a década de 1980, o manejo pesqueiro na Amazônia seguia a
política nacional centralizada, ainda reflexo dos anos de governo militar. As medidas de manejo, principalmente na forma de comando e
controle, consistiam na determinação de tamanhos mínimos de captura
para algumas espécies e de redução na temporada de pesca daquelas
com indícios claros de sobre-exploração, como era o caso do pirarucu
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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(Arapaima spp.). Essas medidas, com poucas mudanças, permanecem
vigentes até hoje, sendo impossível avaliar a eficácia delas, uma vez
que a implementação sempre foi prejudicada pela ausência de instrumentos de fiscalização.
Em meados da década de 1980, a política de redução na temporada
de pesca foi expandida para incluir espécies que efetuam migrações
reprodutivas ou piracemas. Na verdade, a proibição da pesca de espécies durante esse período começou com uma lei proposta pelo então
senador José Fragelli e aprovada pelo Congresso Nacional em 1988.
Atualmente, a lei permite que o IBAMA edite portarias regulamentando
as espécies que terão sua pesca proibida e o respectivo período de proibição, considerando as características das principais bacias regionais.
Após alguns anos e atendendo reivindicações de pescadores, o governo instituiu uma compensação monetária, popularmente denominada
“salário-defeso”, destinado a remunerar os pescadores que deixam de
realizar a pesca durante os meses de proibição e não possuem outra
fonte de renda.
À parte as inúmeras denúncias de corrupção envolvendo a atribuição
de registro de pescador a pessoas que não exercem a atividade, uma
análise baseada em teoria microeconômica (Correa et al, 2014) demonstrou que, no estado atual de ausência ou ineficácia da fiscalização, a
política de proibição da pesca “defeso” associada a uma compensação
ambiental “salário-defeso” é pior que fazer nada, considerando unicamente a sustentabilidade dos estoques pesqueiros.
Após algumas iniciativas isoladas nas décadas de 1990 e 2000, em
que acordos de pesca eram estabelecidos, visando precipuamente à resolução de conflitos entre diferentes usuários dos recursos pesqueiros principalmente pescadores de subsistência e pescadores comerciais, ou
entre pescadores e criadores de búfalos – vem sendo implementados os
sistemas de manejo da pesca em lagos.
Os melhores resultados de ordenamento pesqueiro vêm sendo obtidos nas diversas estratégias de manejo comunitário, seguindo modelo
desenvolvido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá,
com foco em uma única espécie, o pirarucu (Arapaima sp. A partir daí,
várias outras iniciativas semelhantes vem sendo implantadas em diversas áreas da bacia, principalmente no estado do Amazonas.
Atualmente, os gestores do setor pesqueiro brasileiro e amazônico
estão vivenciando uma situação paradoxal. O “defeso”, em decorrência
do pagamento do “salário-defeso” aos pescadores é a medida de ma20
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nejo com maior investimento governamental. No entanto, sua eficácia
como medida destinada a sustentabilidade dos recursos pesqueiros é
bastante discutível.
As iniciativas de co-manejo, notadamente os acordos de pesca para
manejar a pesca em lagos, com foco ou não no pirarucu (Arapaima sp.)
recebe pouco incentivo governamental, mas apresenta elevadas taxas
de sucesso. Esse paradoxo, associado à transformação do “salário-defeso” de compensação ambiental em política de inclusão social, conformou um desafio para o desenvolvimento de uma política voltada a
sustentabilidade da pesca na Amazônia, em face da enorme resistência
dos pescadores e outros agentes envolvidos com o setor pesqueiro à
qualquer mudança no “status quo”.

Perspectivas
Kissinger (2015), em seu seminal livro sobre a ordem mundial, manifestou sua preocupação com os processos atuais de produção do conhecimento. A enorme quantidade de dados disponíveis sobre qualquer
assunto, incluindo a pesca, torna difícil a produção de informações e
ainda mais a geração do conhecimento necessário para a construção de
estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo. Diante disso,
setores de importância ambiental, cultural, econômica e social apresentam uma evolução caótica, resultante de ações isoladas que produzem
resultados ora positivos, ora negativos.
Acerca da pesca na Amazônia, a situação é ainda mais complexa, uma
vez que os dados primários não são obtidos de forma planejada e integrada. Os resultados positivos descritos para o sistema de co-manejo,
pesqueiro implantado no trecho médio do rio Juruá, são resultantes de
uma série histórica relativamente pequena, restritos a uma determinada
bacia e cercado por condições conjunturais. Os resultados promissores
desse e de outros sistemas de co-manejo recomendam sua disseminação
como política de manejo para outras áreas da Amazônia, o que deveria
ocorrer como política de estado, e não na forma de iniciativas de grupos
isolados. Ao mesmo tempo, é preciso que as políticas de co-manejo sejam planejadas de forma a englobar as espécies que realizam grandes
migrações, que não são alcançadas por estratégias locais de manejo.
Por fim, é inegável que a pressão sobre os estoques pesqueiros tende
a aumentar de forma contínua, seguindo a tendência de maior demanda contínua por alimento. Desse modo, é necessário que, ao lado de
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estratégias viáveis de manejo (preferencialmente co-manejo, pela possibilidade de envolvimento dos usuários) ocorra um investimento em
tecnologia para melhor aproveitamento dos peixes capturados e incrementos na renda dos pescadores.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
A pesca é o setor mais importante e também o mais complicado
da Amazônia Central. Importante, porque é fonte de alimento e renda
para todas as comunidades do interior e grande parcela das comunidades urbanas. Complicado, porque não dispõe de infraestrutura nem de
gerenciamento adequados. Há desequilíbrio de oferta no decorrer do
ano e enormes desperdícios. Há um abismo secular entre a potencialidade dos recursos pesqueiros e sua adequada utilização. Há quase 15
anos, elaborei um ensaio sobre a situação da pesca nessa região (Santos
& Santos, 2005) e posso testemunhar que pouca coisa mudou desde
então; ou seja, os problemas da pesca na Amazônia parecem crônicos,
precisam de medidas radicais para seu enfrentamento e aprimoramento.
No texto principal, apresentado pelo palestrante Carlos Edwar, há
um apanhado geral da situação da pesca, incluindo suas modalidades e
medidas operacionais, como o manejo comunitário e o salário-defeso;
assim, me atenho a aspectos distintos e certamente complementares ao
quadro geral da pesca na Amazônia, complexa por natureza. Procuro
me ater às medidas gerenciais e de infraestrutura que julgo importantes
para tirar o setor do marasmo histórico que o imobiliza, apesar das demandas sempre crescentes por pescado, fonte privilegiada de proteínas
para a alimentação humana.
Diferencio o pescado da atividade pesqueira, porque o pescado serve
apenas para a alimentação e comércio, enquanto a atividade pesqueira
serve a isso e também ao turismo e ao lazer. Assim, está diretamente
envolvida nela a pesca esportiva (pesque-e-solte) e a captura de peixes
ornamentais, utilizados na aquariofilia.
Medidas gerenciais e de infraestrutura relacionadas à pesca na Amazônia são distintas até certo ponto; na maioria das vezes elas se sobrepõem, estão imbricadas, operam em conjunto. Por exemplo, um terminal pesqueiro ou entreposto de pesca: por um lado é infraestrutura
e por outro é puro gerenciamento. Aliás, começo exatamente por esse
tema, porque o terminal pesqueiro de Manaus, projetado há mais de
22

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

meio século e construído há mais de uma década, nunca chegou a funcionar, por causa de erros técnicos e problemas jurídicos.
Assim, de maneira mais esquemática possível, apresento algumas
conjecturas, seguidas de sugestões e que me parecem oportunas e importantes para alavancar o setor, dar mais dignidade aos envolvidos na
atividade pesqueira e melhor disponibilidade e qualidade ao pescado
consumido. Faço isso, separando os principais componentes desse universo, ou seja, a produção, o transporte, o armazenamento, a comercialização e o gerenciamento.

Produção
Existem mais de 100 espécies catalogadas como “comerciais” na
Amazônia brasileira, no entanto cerca de 90% do pescado é constituído
por cerca de dez espécies. Ou seja, há uma enorme concentração de
pesca sobre poucas espécies, sobretudo o tambaqui (Colossoma macropomum), a matrinxã (Brycon spp), o pacu (Mylossoma spp), o tucunaré
(Cicha spp) e a sardinha (Triphorteus spp). Naturalmente, isso pode
levar a uma redução dos seus estoques nativos, tal qual já ocorre há
muitas décadas com o pirarucu (Osteoglossum spp), peixe-boi (Trichechus inunguis) e tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa).
O reduzido número de espécies exploradas se deve a vários fatores,
incluindo o desconhecimento ou baixa aceitação delas por parte dos
consumidores e/ou baixa densidade populacional dos seus estoques
naturas. Além disso, a concorrência de outras fontes proteicas mais
baratas e acessíveis, como o frango e o tambaqui oriundo da piscicultura que vem crescendo acentuadamente na Amazônia e no restante
do mundo.
A produção em cativeiro do tambaqui cresce continuamente no Amazonas, mas é bem mais elevada nos estados de Mato Grosso, Rondônia
e Roraima. Praticamente todo tambaqui comercializado nas feiras de
Manaus provém de estações desses dois últimos estados. Devido ao
fato de estar sendo produzido em série e em grande volume, o tambaqui teve seu custo bastante reduzido, deixando de ser “peixe-de-rico” e
passando a ser “peixe-de-todos”.
Muito provavelmente, a maior disponibilidade do tambaqui oriundo
da piscicultura acabou reduzindo a pressão de pesca e o consequente
reequilíbrio dos estoques naturais, mas isso ainda não está comprovado
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e tais estoques continuam sendo explorados. O fato é que o tambaqui
proveniente do ambiente natural continua tendo valor de mercado bem
acima do tambaqui oriundo da piscicultura. Na maioria das vezes, o
tambaqui oriundo do rio é vendido antes de chegar às feiras ou mesmo comprado por encomenda a um preço médio de R$ 20,00 o quilo;
assim, um tambaqui médio, de 10 kg, chega a custar R$ 200,00, o que
não é muito para os estabelecimentos que comercializam refeição à
base de R$ 100,00 por pessoa, sendo que um peixe desse porte chega a
alimentar até 20.
A maior parte dos recursos pesqueiros é composta por espécies migradoras e que tem uma forte interação com a floresta alagada e que
serve de base para suas táticas alimentares e reprodutivas. Assim, fica
evidente que os impactos negativos na floresta ou nas rotas migratórias
acabem prejudicando as comunidades de peixes, tanto as que formam
os recursos pesqueiros, como as demais que com elas mantém fortes
relações ecológicas, incluindo as cadeias tróficas.
O peixe continua sendo o alimento mais comum e barato nas vilas e
cidades localizadas nas margens dos rios e lagos, no entanto, ele continua com preço cada vez mais elevado nas grandes cidades. Isso se deve
à concorrência de outras fontes proteicas facilmente disponíveis, mas
também aos custos operacionais da pesca, pois os estoques pesqueiros
estão cada vez mais distanciados dos grandes centros, o que obriga a
longos deslocamentos e a muitos gastos com combustível, aparelhos de
pesca, gelo, gêneros alimentícios e outros.
A diminuição dos estoques não decorre apenas da atividade pesqueira, mas também de impactos negativos sobre o ambiente em que eles
ocorrem, incluindo o desmatamento, o garimpo, a construção de barragens e a poluição. Some-e a isso a concorrência da piscicultura, uma
atividade em franca expansão e que vem fornecendo pescado abundante, frequente e a preços relativamente baixos.
De todo modo, a pesca é uma atividade sumamente importante para
a economia da Amazônia, uma região com a maior rede hidrográfica e
a mais rica ictiofauna do mundo. Além disso, a pesca tem uma enorme
relevância social: mais que pescado para alimentação, ela fornece lazer,
tradição, identidade cultural. Ela precisa ser vista, organizada e administrada com a relevância que merece e para isso todos devem colaborar, principalmente os governantes, os pescadores e os comerciantes
que lidam com o peixe ou seus produtos.
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Transporte
O meio e as práticas relacionadas ao transporte de pescado na região
amazônica não tem mudado muito ao longo do tempo; de maneira geral, são as mesmas empregadas na época da invenção do motor a diesel, das linhas de nylon, das fábricas de gelo e das caixas de isopor. O
pescado continua sendo amontoado em urnas metálicas ou de madeira
e sob péssimas condições operacionais e de higiene, já que rachaduras
e ferrugem são comuns na maioria delas. Não raro, o pescado é jogado
para dentro e para fora da embarcação de maneira grosseira, como se
fosse cascalho destinado à construção civil.
Grande parte do pescado é transportada em barcos com geleira central, mas em muitos casos é transportada em caixas pequenas e em
meio a todo tipo de mercadorias ou até mesmo junto animais domésticos vivos e passageiros. Trata-se de uma situação caótica e difícil de ser
modificada, já que são milhares os terminais portuários e as embarcações que operam na Amazônia, além de muito limitado o seu controle.
A única vantagem dessa situação é que o transporte é operado a custos
menores e o pescado chega mais rápido ao seu destino.

Comercialização
Os problemas que ocorrem na comercialização derivam e repetem os
mesmos que ocorrem no transporte, ou seja, carência de infraestrutura e
práticas adequadas de manejo e conservação. Na grande maioria dos casos, o pescado é transportado em caixas de isopor com gelo, mas vendido
sobre bancas descobertas, onde passa várias horas ao relento, sem refrigeração e em muitos casos com infestação de insetos e outros animais.
Outro problema comum é que o pescado muitas vezes é manipulado
sem as devidas medidas de higiene nas mãos e nos instrumentos de
corte; é comum a carne se misturar ao sangue ainda contido nas guelras
e não raro o pescado ressecado ser umedecido com água suja. Evidentemente, há uma elevada perda da qualidade e que às vezes chega à perda do produto ou ameaça à saúde humana, tanto para quem manuseia,
na feira, como para quem o consome em casa.
Outra questão crucial é que praticamente todo o descarte do pescado
é acomodado em baldes enquanto dura a comercialização, geralmente
pela manhã, mas logo em seguida é lançado no meio ambiente; não
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raro, uma grande parte é lançada nos igarapés que passam nos arredores das feiras. Essa prática traz um enorme prejuízo ao meio ambiente,
à saúde humana e à vida da cidade. Nenhum cidadão e muito menos
nenhum turista se sente bem em meio a carcaças de peixes ou a revoadas de urubus, mesmo que esses desempenhem um fundamental papel
ecológico no consumo das imundícies.

Desperdício
Além das inadequadas condições de armazenamento e transporte, o
pescado não é aproveitado em todo seu potencial; há um desperdício
generalizado. Exceto a carne, todo o restante do peixe é jogado fora;
deixa-se de aproveitar estruturas valiosas para a alimentação direta,
como as gônadas e os recortes de carne; deixa-se de aproveitar estruturas valiosas para a fabricação de razão, óleo e adubo, como a pele e as
vísceras. Some-se a isso a prática arcaica e irresponsável de lançar no
rio uma carga inteira de pescado quando a embarcação consegue pescar um pescado de maior porte ou de valor comercial superior.

Gerenciamento
Gerenciamento da pesca não diz respeito apenas à elaboração de
normas, montagem de banco de dados ou à fiscalização e punição dos
infratores, mas ao ordenamento do setor como um todo. Assim, ele
deveria também abranger setores correlatos, como a capacitação profissional, a melhoria da infraestrutura, a criação de tecnologias apropriadas para o aproveitamento dos subprodutos do pescado, a preservação
das matas ciliares, o combate sistemático à poluição e até a educação
alimentar e ambiental.
Mesmo quanto à atividade básica de elaboração de normas e montagem de banco de dados há sérias limitações; geralmente as normas
são arbitrárias, feitas de forma subjetiva e mais por burocratas do que
por biólogos, ecólogos ou engenheiros de pesca. Não raro, tais normas
atendem mais a interesses políticos e de classe do que propriamente a
interesses conservacionistas das espécies em foco e do ambiente como
ou um todo.
Além disso, em muitos casos, as normas têm um caráter nacional
ou regional e não se aplica a todos os tipos de ambientes naturais; em
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outros casos, as normas têm um caráter extremamente específico ou
generalista e é de difícil compreensão e aplicação pelos pescadores. O
resultado de tudo isso é que tais normas não têm eficácia nem efetividade; ou seja, não geram os efeitos desejáveis e nem mesmo são avaliados
durante nem após sua aplicação.
Uma questão primária e da qual todas as demais derivam é que há
uma enorme carência de dados confiáveis de desembarque pesqueiro
na região amazônica, até mesmo nas grandes cidades, em que existem
órgãos governamentais envolvidos no controle da atividade. Além dos
dados disponíveis serem obtidos no âmbito de projetos de pesquisa
com duração muito curta, ainda tem também o problema das diferenças
nas metodologias empregadas, já que muitas vezes essas são desenvolvidas por pesquisadores e/ou instituições distintas. Some-se a isso, a
falta de continuidade dos programas, resultando disso a inexistência
de dados em série, o que dificulta uma visão integrada do sistema, em
longo prazo.
O sistema de manejo comunitário, do qual muitos gestores se vangloriam, tem enfrentado muitos problemas, especialmente pela invasão
dos lagos e roubo de peixes por parte de pescadores externos, inescrupulosos e violentos; estes atuam geralmente à noite, tanto para capturar
o peixe como para transportá-lo ao longo do rio até o mercado onde é
vendido ou consumido.

Considerações finais e recomendações
Diante do quadro acima esboçado, fica evidente que o setor pesqueiro na Amazônia é muito complexo e difícil de ser gerenciado de forma
adequada. É preciso mais estudos e especialmente mais empenho das
autoridades e da própria classe dos pescadores e comerciantes de pescado sobre a importância estratégica desse recurso para a região, o país
e mesmo para o mundo.
É preciso ficar claro que o adequado gerenciamento do setor pesqueiro não se restringe apenas à pesca, mas aos setores que interferem
diretamente sobre eles, como o manejo das águas, das matas ciliares e
das rotas migratórias dos peixes. Assim, ao lado da atividade pesqueira, há que levar em conta as atividades que geram impactos diretos e
indiretos sobre as florestas inundáveis, pois elas são fontes de abrigo,
esconderijo e alimentação para os peixes durante o período de cheia ou
de águas altas.
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Como a maior parte da Amazônia é formada por uma extensa rede
de rios, lagos e igarapés que se interconectam e dão suporte aos estoques pesqueiros e à biodiversidade como um todo, é preciso ter em
mente que atividades desenvolvidas em terra firme geralmente acabam
atingindo o ambiente aquático; é isso que ocorre normalmente com a
agricultura, a pecuária, a mineração e a construção de barragens.
A maior parte da Amazônia central é um ambiente anfíbio, seco ou
inundado, dependendo do ciclo das chuvas. Assim, de uma forma ou
de outra, com maior ou menor intensidade, praticamente todas as atividades desenvolvidas em terra firme interferem no ambiente inundado.
Evidentemente, em todos os casos há reflexos sobre a ictiofauna, pois a
maior parte das espécies se alimenta de frutos, flores, insetos e tantos
outros organismos que vivem nesse ambiente altamente dinâmico.
Em alguns casos, como nos reservatórios de hidrelétricas, pode haver
o aumento das populações de algumas espécies de peixes que foram
beneficiadas com as novas condições impostas ao ambiente; no entanto, isso ocorre mais nos primeiros anos do represamento. Com o passar
do tempo, o sistema empobrece e as espécies que se beneficiaram das
condições iniciais também sofrem os efeitos adversos do represamento,
com reflexos sobre a pesca em geral.
Os estoques pesqueiros não são infinitos; precisam ser explorados
com prudência e responsabilidade; os níveis de exploração não devem
ultrapassar os níveis de reposição ou regeneração natural; medidas de
preservação precisam ser adotadas, visando não apenas um determinado estoque, mas a biodiversidade como um todo; os estoques pesqueiros devem ser protegidos não somente pela aplicação de uma pesca
racional, mas também pela preservação das matas ciliares em rios, igarapés e lagos, pois são elas o sustentáculo da vida dos peixes e demais
organismos da biota amazônica.
Com base nos postulados acima esboçados, proponho as seguintes recomendações, com vistas ao estabelecimento de diretrizes adequadas de
gerenciamento da atividade pesqueira, manutenção equilibrada dos estoques e sustentabilidade da pesca, uma das atividades mais importantes
do ponto de vista social e econômico da região amazônica. Evidentemente, todas as recomendações se destinam prioritariamente ao governo, em
todas as esferas de poder, pois é dele a obrigação de comandar o gerenciamento da atividade pesqueira e da economia em geral.
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a. Estabelecer um eficiente e efetivo sistema de estatística pesqueira,
visando a coleta de dados de desembarque nos principais centros
de produção e consumo de pescado;
b. Ministrar treinamento obrigatório e remunerado para todos os
agentes envolvidos na atividade pesqueira (pescador, despachante,
feirante, vendedor ambulante e demais), visando o aprimoramento
da profissão, aquisição de hábitos de higiene no trato com o pescado e maior cuidado com o meio ambiente e a saúde coletiva;
c. Estender e aprofundar as pesquisas em biologia pesqueira, visando
conhecer melhor os aspectos biológicos e ecológicos das espécies
exploradas e também das que apresentam grande potencial para
uma exploração futura;
d. Dar apoio logístico e jurídico às comunidades que desenvolvem o
sistema de manejo pesqueiro, uma vez que elas vêm sendo logradas, sistematicamente, por pescadores inescrupulosos e invasores
de suas propriedades;
e. Desenvolver um programa integrado de revitalização de todas as
feiras, dotando-as de infraestrutura adequada para o armazenamento e venda de pescado em boas condições de higiene;
f. Apoiar financeiramente o desenvolvimento de tecnologias mais
eficientes e eficazes para a captura, transporte, armazenamento e
comercialização do pescado, bem como agregação de valor ao produto. Para isso, é fundamental programas de apoio técnico e financeiro por parte de todas as esferas de governo e que tais programas
sejam estendidos a todas as cidades da região, através de órgãos
e agências que lidam com a formação profissional, a exemplo do
SEBRAE, SENAI, SENAC e secretarias de governo.
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FOME & ALIMENTO:
DESAFIO DO SÉCULO XXI
Resumo
Neste capítulo são tratadas várias questões relativas à fome e à
produção de alimentos, sendo que a elas também se vinculam a superpopulação humana, a preservação do meio ambiente, os custos do
desenvolvimento sustentável, o desperdício, a segurança alimentar, o
papel da agricultura e o papel da Amazônia. A fome é um dos maiores
flagelos da humanidade: compromete o desenvolvimento físico e mental, reduz o potencial de trabalho e deixa o faminto mais suscetível a
doenças; em caso extremo, provoca a morte e a guerra. As questões
da fome também estão interconectadas com as questões da educação,
da saúde, da cultura, da política e do meio ambiente; ou seja, o seu
combate não deve se restringir à produção e distribuição de alimentos
e muito menos à produção de dados estatísticos; ele deve fazer parte
de um combate amplo e efetivo e que vise o homem na sua completa
dimensão biológica, psicológica e cultural.

Abstract
This chapter addresses various issues related to hunger and food production, including human overpopulation, environmental preservation,
the costs of sustainable development, waste, food security, the role of
agriculture and the environment and the role of the Amazon. Hunger is
one of the greatest scourges of humanity: it compromises physical and
mental development, reduces work potential and makes the hungry more
susceptible to disease; in the extreme case it causes death and war. Hunger issues are also interconnected with education, health, culture, politics
and the environment; that is, their fight should not be restricted to the
production and distribution of food, much less the production of statistical data; it must be part of a broad and effective combat aimed at man in
his full biological, psychological and cultural dimension.
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O primeiro filósofo a traçar relações entre fome, miséria e superpopulação foi o inglês Thomas Morus, com sua obra Utopia, publicada em
1516. No Brasil, o escritor e professor cearense Josué de Castro, com a
obra Geografia da fome, publicada em1946, tornou-se mundialmente
conhecido pelas teses defendidas sobre esse assunto.
Os estudiosos vivem alertando para o fato de que a fome e a má distribuição de alimentos são o prenúncio da desnutrição. No século XX,
o mundo constatou a morte pela fome de aproximadamente 70 milhões
de pessoas, sendo que dessas, 30 milhões viviam na China. Em Bengala, Índia, houve uma grande mortandade de pessoas, entre 1942 e 1945,
por falta de alimentos. Soma-se a isso, o desastre da Rússia, na década
de 1930, quando Josef Stalin provocou a fome em massa na Ucrânia e
Holodomor. A escassez e morte em massa por fome também ocorreram
no Camboja, na década de 1970, na Etiópia, em 1984 e na Coréia do
Norte em 1990, porque os seus governantes passaram a exportar alimentos, deixando sem alimentos parte das populações.
Atualmente, a África e parte da Ásia são as regiões mais atingidas
pela fome, com milhares de crianças desnutridas e um elevado índice
de mortalidade. Infelizmente, trata-se de casos sem solução em curto
prazo, devido ao descaso dos governantes e falta de programas capazes
de proporcionar uma adequada produção e distribuição de alimentos.
Na Ásia estão concentrados cerca de 60% da população mundial;
na África, aproximadamente 13%; na Europa - onde mais se pratica o
controle da natalidade - 12%; na América do Norte, 8%, na América
do Sul, 6% e na Oceania apenas 1%. Segundo dados da Cia Word Face
book, quase 30% dessa população mundial são pessoas abaixo de 15
anos de idade. Muitas dessas pessoas estão ou estarão sujeitas à fome.
A fome em massa jamais será extinta se a humanidade não tomar
consciência de suas verdadeiras causas e quais os aspectos que podem
evitar ou reduzir esse flagelo. O mundo atual precisa usar cada fez mais
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a Ciência e a Tecnologia, além de criar programas para evitar catástrofes
da natureza previamente anunciadas.
O Papa João Paulo II afirmou que Deus deu a terra a todo o gênero
humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir
nem privilegiar ninguém. No entanto, Sua Santidade esqueceu mais
uma vez que a terra não sustenta apenas seres humanos; mais do que
nunca precisamos entender isto.
A Declaração Universal para a Eliminação da Fome e da Subnutrição
reza que cada pessoa tem o direito de ser libertada da fome e da subnutrição, a fim de desenvolver plenamente e conservar as faculdades
físicas e mentais. No entanto, em se considerando a péssima distribuição dos alimentos que são produzidos no mundo atual, esta declaração
é utópica.
A cada fração de minuto, uma criança morre de fome em algum
lugar; em alguns países africanos crianças desesperadas comem terra
para preencher o estômago vazio. Por outro lado, alguns países, como
a Alemanha, estão promovendo a redução drástica da fecundidade, incentivando com um seguro social as famílias que gerarem no máximo
uma ou duas crianças.
A FAO vem afirmando categoricamente que o mundo produz alimentos para fornecer a cada ser humano 2.700 calorias/dia, quando o suficiente seriam 2.100. A indústria de alimentos já produz o necessário e
até mais do que o dobro para as necessidades nutricionais do mundo.
Ou seja, o problema não é a produção, mas a distribuição. Além disso,
ainda existem grandes perdas na colheita, transporte, armazenamento
e tecnologias ineficientes de transformação. As ONGS deveriam orientar e ter preocupação com o plantio de espécies vegetais capazes de
substituir muitas que desapareceram e outras que vão desaparecer. Deveriam também intervir em alguns países que usam a agroquímica sem
controle. Para corrigir tais procedimentos contra o meio ambiente, as
ONGS não devem inibir a produção, mas corrigir distorções.
O Brasil vem recebendo grande crédito com o potencial na produção de alimentos, mas é preciso muito cuidado com a biodiversidade,
principalmente a da Amazônia, que não poderá servir de substituta
da exaustão que alguns países desenvolvidos praticaram irresponsavelmente. Apesar de tanto cuidado, a biodiversidade brasileira vem sendo
atacada pelos próprios tupiniquins e nações estrangeiras interessadas
em suas riquezas naturais.
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Superpopulação
A população humana atingiu em 2018 mais de sete bilhões de seres
humanos e não se pode excluir dessa população os demais animais
por ela criados e que também consomem água e alimentos. Ou seja, os
animais criados concorrem com os humanos em termos de necessidade
e consumo de alimentos.
Em dezenas de relatórios, a ONU adverte que se continuar o descaso
mundial com a taxa de fecundidade, haverá sérias consequências. Além
disso, existe a agravante da destruição criminosa do meio ambiente,
insuficiência e má qualidade de alimentos, escassez de água potável,
bem como a extinção de plantas, esgotamento de áreas cultiváveis e
falta de reconstrução das áreas que foram depredadas pelo homem ou
pela própria natureza.
Dr. Giller Pison, quando diretor do Instituto Nacional de Estudos Demográficos, informou que Ásia e América Latina reduziram suas taxas
de fecundidade, enquanto a África se mantém em crescimento. Em outro
estudo, o cientista Yves Bergevin, coordenador para a saúde moderna
reprodutiva, do Fundo de População das Nações Unidas afirmava que, ao
oferecer o acesso a serviços de planejamento familiar e melhor educação,
pode-se atingir imensos progressos em uma ou duas gerações.
Sem dúvida, o fator educação é positivo e confiável, posto que a ausência da educação seja tão predatória no mundo, quanto à destruição
do meio ambiente. A implantação de um adequado sistema educacional
em países pobres e em desenvolvimento reduziria bastante o problema
da fome e outras mazelas sociais.
A ONU considera que a taxa de fecundidade para garantir a redução
populacional deverá ser realizada o mais breve possível, num percentual
equivalente a 1,8%, permanecendo nesse nível pelo menos por um século. Mas nem todos os países do mundo estão aderindo a tais advertências.
Não será fácil produzir a quantidade de alimentos para amenizar a
fome em massa que deverá ocorrer no século XXI. Curiosamente, esse
século vem sendo tratando como o século da sabedoria e por isso é
preciso que ainda nele ocorram as transformações necessárias para que
a fome deixe de existir no mundo. Uma dessas transformações deve
recair sobre a diminuição das taxas de natalidade; se essas se mantiverem, certamente faltará alimento no futuro para alimentar tanta gente.
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Para o cientista Peter Kostmayer, membro do ONG Population Conection, a taxa de crescimento da população está extrapolando a capacidade de fornecimento de emprego, educação, moradia e cuidados médicos. Somando-se a isso os problemas ambientais em todo o mundo,
é fácil concluir que o ser humano precisa se esforçar bastante e dar o
melhor de si para que o século XXI seja de fato um período de prosperidade para a humanidade.

Preservação do meio ambiente
As indústrias mundiais colocam à disposição da humanidade as mais
diversas formas de bens e serviços para o seu bem-estar e qualidade
de vida. Ao mesmo tempo, o ser humano vem exigindo cada vez mais
espaço, água potável, maior longevidade, competência na distribuição
de alimentos e conservação do meio ambiente. Tudo isso gera embates
entre os interesses humanos e o meio ambiente.
Apesar dos céticos pensarem o contrário e de todo o avanço da Ciência e da Tecnologia, nos confrontos entre o homem e a natureza, essa
vem ganhando, posto que o homem não tenha conseguido evitar as
grandes catástrofes que ocorrem repetidamente.
A preservação do meio ambiente tem sido um grande desafio para a
produção de alimentos e os agricultores são acusados de prejudicar os
recursos naturais, como o solo e a água, por causa do uso na agricultura de fertilizantes, adubos, herbicidas e outros produtos nocivos. No
entanto, se a humanidade radicalizar ecologicamente; se as organizações não-governamentais continuarem a realizar ações exageradas sob
o disfarce da proteção ambiental, trabalhando acirradamente contra a
produção nos campos, o mundo estará fadado a não conseguir alimentos para os mais de 7 bilhões de humanos que ocupam o planeta terra
na atualidade e outros bilhões no futuro.
O mundo atual exige a união de todos, para que se reconstruam as
áreas exauridas da natureza, além da transformação de áreas desertas
em férteis e produtivas. Os ambientalistas precisam criar projetos de
reflorestamento em todas as regiões do mundo; precisam orientar a
plantação de alimentos e o cultivo das florestas ainda existentes. Repor
o que se consome e destrói é a palavra de ordem.
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Custos do desenvolvimento sustentável
Os países em desenvolvimento continuam utilizando processos tecnológicos nem sempre adequados ou compatíveis com os equipamentos dos países industrializados, posto que alguns equipamentos sejam
caros e exigem mão de obra especializada. Esse desequilíbrio, principalmente por parte de alguns países muito populosos, faz com que o
meio ambiente seja relegado a uma prioridade inferior, porque antes
de quaisquer políticas de preservação, o homem sente necessidade de
se alimentar para sobreviver. Fica difícil conciliar o desenvolvimento
e a preservação.
Os governantes e demais responsáveis pelo meio ambiente necessitam cada vez mais desenvolver projetos de saneamento e buscar recursos para desenvolvê-los adequadamente. Tais projetos devem incluir
reflorestamento, irrigações, reconstruções de áreas afetadas por deslizamentos e recuperação de áreas destruídas.
Assim como os produtores de alimentos precisam usar meios técnicos e científicos para prosseguirem no caminho desenvolvimentista, os
ambientalistas precisam arrefecer seu radicalismo e buscar alternativas
que permitam o desenvolvimento. Isso inclui a aplicação de projetos de
reflorestamento, a exemplo do que vem fazendo a Indonésia, o Canadá
e outros países. Eles, inclusive, concedem prêmios aos que desenvolvem tais projetos. Outros países, como Israel, desenvolvem tecnologias
altamente sofisticadas para recolonizar paisagens e colocar os recursos
naturais a serviço do homem, por exemplo, a fertilização dos campos
produção de água potável a partir da dessalinização da água do mar.

Desperdício e segurança alimentar
No Brasil são desperdiçados cerca de 40% do que é produzido para
comer, de acordo com a FAO. Esse desperdício encarece o custo, gera
escassez e comprova a incompetência dos órgãos que administram o
setor. Para combater a escassez e gerar sustentabilidade é necessário
antes de tudo que as crianças sejam educadas a evitar o desperdício,
renunciando a excessos. É um processe de conscientização que deverá
ser expandido.
De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), a segurança alimentar para uma casa significa o acesso por to40
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dos os membros e o tempo todo a alimentos suficientes para uma vida
ativa e saudável.
Sabendo-se que a fome em massa atinge atualmente mais de um bilhão de pessoas, não é uma tarefa das mais fáceis manter a segurança
alimentar satisfatória, principalmente considerando a forma perversa
de alguns governantes corruptos e que fazem barganha contra o povo;
por causa disso, muitas vezes os alimentos chegam à mesa dos consumidores a preços absurdos. Entretanto, esses custos podem ser minorados através da tecnologia, da logística, da mídia, da reengenharia das
fábricas e de tantos outros processos inovadores.
As causas mais frequentes para o aumento do custo dos alimentos
são várias, podendo destacar entre elas o aumento do petróleo, as mudanças climáticas, o desaparecimento ou destinação para outros setores
de áreas apropriadas para o cultivo de alimentos e o emprego de tecnologias danosas ao meio ambiente. Acrescente-se a isso, a demanda em
constante crescimento por parte de países africanos, asiáticos e de outros continentes que não produzem alimentos adequadamente e, além
disso, desperdiçam de forma irresponsável, sem que haja fiscalização
e penalidade.
Muitas vezes, as entidades criadas para minimizar e extinguir tais
problemas acabam desviando seus objetivos; outras vezes, os alimentos doados não chegam ao destino. Atualmente, por causa da ameaça
da escassez de água potável no planeta, alguns países como Paquistão, Afeganistão, Irã, Argélia, Egito, Israel, México pararam de produzir
grãos, preferindo importar; nesse caso, o problema ambiental apenas é
transferido de um local para outro.

Combate à fome
Existem muitas estratégias e formas para se combater a fome; entre
essas, as concebidas na revolução verde de 1970 e que consistem no
emprego de sementes hibridas de plantações de grande produtividade.
No entanto, esse processo exige o consumo exagerado de fertilizantes
químicos e pesticidas, capazes de danificar o meio ambiente, provocando reações adversas. Muitos estudiosos garantem que essa iniciativa
poderá acabar com a fome em alguns países, mas sendo um processo
novo, deve merecer muitos estudos.
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O grande problema é que os processos altamente industrializados
podem gerar desemprego no campo e, quando o trabalhador fica sem
recursos financeiros, não consegue comprar o alimento produzido. É
necessário avaliar todos esses aspectos para se ter certeza de que o
mesmo não irá complicar mais ainda a fome em massa.
O Rotary Club Internacional contribuiu com o combate a fome no
mundo, criando o famoso programa 3H – Fome, Inanição e Desnutrição,
que consiste no princípio de que nenhuma criança deve ir para a cama
com fome. Ainda hoje, esse programa vem funcionando e em muitos
países, como Haiti e Camboja a fome foi substancialmente amenizada.
A ONU vem sendo questionada em várias de suas atividades mundiais, inclusive na questão da fome em massa. Ela deveria dar maior
atenção a esse problema. Governantes que de forma infame, desonesta
e inescrupulosa aproveitam a desgraça, a pobreza e a miséria que causam aos seus povos, com atitudes ilegais e ditatoriais, para provocar
fome, desnutrição e mortes, como estamos testemunhando atualmente
na Venezuela, deveriam ser punidos, sob a intervenção da ONU.
A fome é a maior tragédia humana, mas ela não atua isoladamente,
sempre é acompanhada de outros males, como a má política. Assim,
quando os governantes não cumprem suas obrigações sociais, como
fornecer saúde de qualidade, moradia, alimentação, transporte e outros
serviços necessários ao atendimento das mínimas necessidades humanas, as organizações mundiais devem intervir.
Afirmar que a fome não tem solução é uma balela, posto que a produção de alimentos é duas vezes maior do que é necessário para alimentar cada pessoa. Evidentemente, o que falta é uma gestão honesta
e inteligente. Assim, além da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO), proponho a criação de uma Fundação
Internacional para o Combate à Fome (FUNDAFOME), mantida pelas
seguintes fontes.
a. Um dólar cobrado em cada passagem aérea internacional; em cada
ingresso da corrida de fórmula I e em cada conta de consumo em
restaurante do mundo inteiro. A arrecadação em cada um desses
estabelecimentos deve ser enviada a esta Fundação, devendo
receber dela um selo de qualidade como recompensa;
b. Um dólar cobrado em cada conta bancária de pessoa jurídica aberta
a partir da data da Fundação. O Banco Mundial seria o gestor dessa
conta, repassando as verbas de acordo com o cronograma dos
gestores da FUNDAFOME;
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Além disso, as organizações internacionais criadas para combater
a fome, a miséria, as epidemias e desastres naturais deverão ampliar
suas ações, a fim de interceder com intervenções de forças militares,
orientadas pelas Nações Unidas. Tais intervenções são necessárias para
coibir as ações de ditadores que assumem o poder pelas forças, sem um
sistema democrático para eleições populares. Pela força, eles impedem
seus governados de terem acesso aos alimentos como forma de punição
por discordarem do regime em que sobrevivem. Fazem do alimento moeda de troca pelo poder e nestas circunstâncias não importa se existem
alimentos produzidos ou se a colheita foi atingida com sucesso. É o que
ocorre, por exemplo, na Venezuela, onde um déspota detém o poder de
distribuir os alimentos mediante barganha.

O papel da agricultura
Louvável sob todos os sentidos o esforço dos agricultores e criadores
do território brasileiro que estão criando com ciência e tecnologia novas
formas de plantar, adubar, irrigar e colher com resultados positivos na
produtividade. Um desses casos é o uso de equipamentos multioperacionais capazes de três ou mais operações simultâneas. Por exemplo:
colher, juntar grãos, ganhar tempo e evitar desperdício, reduzindo combustíveis, além de roçar e adubar as áreas; escavar a terra, armazenar
água com boro e usar gesso para fabricar cálcio e produzir oxigênio.
Idêntico processo é utilizado nas plantações de café e cacau, cuidando
da recomposição da terra com adubos e uso mínimo de produtos agroquímicos nocivos.
Um caso positivo é a promoção de gestão competente, premiando
os que se destacam na colheita, na plantação, sempre acrescentando
bônus ao salário dos agricultores, unindo no campo, peões e proprietários, além de outras formas estimulantes, chegando, em alguns casos, a
dobrar a produção em suas sedes.
Em verdade, quando escrevi a obra intitulada “a fome tem solução”,
cujo nome só lhe atribui depois de pesquisar bastante o assunto, é
porque realmente acredito nisso. É preciso ter consciência de que essa
solução depende de cada um de nós, na sua mais insignificante participação; entender que as grandes potências mundiais podem e devem
manter uma grande preocupação com o descaso na distribuição e administração dos alimentos produzidos atualmente. Não falta alimento
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para os bilhões de seres humanos existentes, entretanto é preciso que
esse alimento chegue à mesa dos que sentem fome.

O papel da Amazônia
Com uma gigantesca biodiversidade, riqueza exuberante de solo e
subsolo, a Amazônia não poderá se omitir nesse processo de combate à
fome; só precisa cuidar dos riscos contra sua soberania, porque com a
escassez de água potável, esgotamento de florestas e outros bens, exaustão de áreas cultiváveis, a cobiça internacional será cada vez maior.
É necessário ficar atento para a ingerência de ONGS nacionais
e internacionais na Amazônia; é preciso criar formas de preservar a
biodiversidade e manter o desenvolvimento sustentável, mas sem
engessar a economia e ameaçar a vida do povo. Teorias de alienígenas
que desconhecem a região amazônica e querem prejudicar a soberania
nacional não devem ser aceitas.
Mais do que nunca, é preciso atentar para o recado de Samuel Benchimol, Djalma da Cunha Batista, Arthur Cézar Ferreira Reis, João Mendonça de Souza, Carlos Dagoberto de Araújo Lima, Bernardo Cabral,
Leandro Tocantins, Mário Ypiranga Monteiro, Agnello Bittencourt e outros baluartes: eles defendem o direito da sociedade local explorar a
Amazônia de forma inteligente e sobreviver da mesma.
Como salientava o amazonólogo Samuel Benchimol, a Amazônia é
caracterizada por terras firmes e várzeas, cada uma delas apresentando
suas próprias aptidões para a produção de alimentos. Da mesma forma
as estratégias devem ser diferenciadas, exigindo-se assistências técnicas
e científicas adequadas. Cabe aqui buscar nos estudos feitos pelos cientistas do INPA a melhor forma para se produzir alimentos.
Detentora de uma biodiversidade riquíssima, a Amazônia projeta o
Brasil como liderança internacional e como região estratégica par a humanidade. No entanto, não se pode continuar considerando que o patrimônio natural da Amazônia seja de propriedade universal. No contexto
de um panorama internacional, o Brasil e demais países que compartilham a Amazônia devem ser os proprietários e gestores do seu destino.
Trata-se de uma questão de soberania nacional.
A Amazônia possui uma enorme variedade de peixes, frutas, plantas
medicinais e outros recursos naturais ricos em proteínas, vitaminas e
substâncias que podem ser matéria prima para indústrias farmacêuti44
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cas; assim, essa região merece um olhar mais brasileiro por parte das
autoridades do país, sem perder a proteção e vigilância das Forças Armadas em todas as suas fronteiras, ameaçadas constantemente por invasores piratas.
A riqueza amazônica é incontestável e faz um contraste gritante com
o seu povo humilde, principalmente os habitantes dos mais distantes
interiores, que sofrem pela péssima alimentação e destituídos de qualquer segurança alimentar. Além de enfrentarem a pobreza e a miséria,
não lhes é permitido o acesso aos alimentos de qualidade, cuja matéria
prima são eles os fornecedores e preservadores. Há uma inocência no
comportamento do caboclo amazônico; ele só recorre à natureza, que
é sua, para alimentar e sobreviver. O mundo desconhece esse heroísmo, essa renúncia desprovida de interesse econômico ou de qualquer
outra malícia.
Aqui convém recordar a lição de Djalma da Cunha Batista, para quem
a exploração da Amazônia para a produção de alimentos e desenvolvimento econômico da região exige uma base científica; somente assim
é possível combinar o combate à fome sem exaurir ou destruir a floresta e demais recursos naturais. O governo federal precisa urgentemente prestar atenção máxima para esse controle científico e tecnológico,
usando a competência científica e comprovada de várias instituições
científicas da região, como o INPA e que já tem projetos prontos, faltando apenas recursos para serem desenvolvidos.
É preciso repetir milhares de vezes que o Brasil deve manter sua
soberania sobre a Amazônia brasileira. É o povo brasileiro o principal
responsável pelo seu destino. Antes de ser transformada num celeiro
de riquezas para a humanidade, a Amazônia deve mostrar e denunciar
a situação do homem que nela vive, preservando o estado nativo e ao
mesmo tempo sendo vitimado pela pobreza, miséria e falta de atenção
por parte desse mesmo universo que pretende expropriá-la.
GERALDO MENDES DOS SANTOS
Quando no meio acadêmico se fala em fome, o primeiro fato que vem
à mente é a quantidade de famintos. O fato seguinte e complementar
é sobre os relatórios da FAO, instituição vinculada à ONU e que faz
constante avaliação sobre a situação da fome em todas as partes do
mundo. Além disso, também é usual a classificação da fome em epiGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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dêmica e endêmica. Assim, minhas principais considerações giram em
torno desses temas.
Fome epidêmica ou aberta é aquela que ocorre devido a situações
que irrompem de forma abrupta e aguda, como guerras ou pragas que
atingem a agricultura e impedem o fornecimento de comida. Fome
endêmica ou oculta é aquela que ocorre de forma crônica, devido à
subnutrição, isto é, falta de acesso à quantidade de comida necessária
ao bom funcionamento do organismo humano. Ambas as formas são
perniciosas, danosas, devem causar vergonha ao ser humano.
Os dados sobre a fome no mundo, produzidos pela FAO, são respeitáveis; no entanto, não são totalmente corretos, não detém a verdade absoluta; aliás, nenhum dado estatístico tem ou deve ter essa pretensão.
Tais dados são produzidos por amostragens, inferências e estimativas
e por isso muitos fatos reais acabam escapando de suas análises. Toda
citação numérica deve ser acompanhada dessa observação para evitar
aderência simples, direta e cega aos dados produzidos.
Outro problema quanto aos dados produzidos pela FAO é sua disseminação, exaustiva e quase abusiva, através de todos os tipos de mídias.
Não raro, tais dados são deturpados ou interpretados segundo os interesses dos distintos países. Muito comumente, tais dados são mostrados
com certa frieza, por sua própria natureza, eles não refletem o drama da
fome, nem tampouco representam o sentimento de compaixão; parece
que a frieza numérica deixa a crueza da fome em segundo plano.
Centenas de mídias afirmam que no ano de 2018 existiam 821,6 milhões de famintos no mundo e que um em cada nove indivíduos da
população mundial passa fome. Afinal, que efeito prático isso produz
ou é produzido disso? Que impacto sentimental isso provoca? O que
tais números trazem de contribuição para combater a desgraça de quem
deseja comer, sem ter alimento à disposição?
Uma coisa é o número de famintos; outra coisa bem distinta e mais
grave é sobre a pessoa que passa fome. Ou seja, o impacto de uma única pessoa que passa fome certamente é maior que a simples citação de
milhões de famintos. O número é foco da estatística e da geopolítica; o
ser humano deve ser foco de todas as ciências. O número é o indicador,
a quantificação do problema; a fome é a essência, a qualidade do drama. A estatística da fome tem valor, mas a dignidade humana, muito
mais ainda.
A quantificação do número de famintos tem importância para o planejamento, a administração e a aplicação dos meios necessários ao
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combate à fome, mas a quantificação por si só não leva a nada, é ineficaz, ineficiente, não mata a fome. Mais importante que quantificar é
agir para resolver o problema, combater o flagelo da fome.
Os dirigentes da FAO, da OMS e de tantas outras instituições criadas
em nome da fome e do alimento devem ter isso em mente, o tempo
todo. O sentimento de compaixão deve estar à frente de toda noção de
pesquisa quantitativa.
Tanto quanto a guerra, a fome é um flagelo para a humanidade.
Assim, o combate a ela deve merecer investimentos iguais ou ainda
maiores que aqueles alocados para a produção de material bélico e da
corrida pela conquista espacial. Se a metade do dinheiro utilizado para
isso fosse utilizada no combate à fome, por certo não haveria nenhum
faminto no mundo. Isso mostra que a fome não é decorrente da incapacidade de produção e distribuição de alimento, mas da decisão política
de priorizar outros setores; a questão é de geopolítica, visão de mundo
da sociedade e de seus dirigentes. A questão fundamental da fome é
resultante da própria ação humana e não das condições ambientais.
O mesmo empenho que a ONU tem para celebrar acordos de paz e de
fomento ao progresso entre as nações, também deveria ter para celebrar
acordos de combate à fome, à produção e distribuição de alimentos.
Não apenas esforço em termos de resoluções, de normas ou levantamento de dados estatísticos, mas esforço em termos práticos, isto é,
aporte de recursos financeiros, técnicos e logísticos para aumentar os
níveis de produção e melhor distribuição de alimentos.
A fome é mais comum nos países em desenvolvimento que nos países desenvolvidos. Quanto a isso não há nenhuma surpresa; no entanto, é surpreendente que ela seja mais comum na população rural que
na urbana e que cerca de 90% das fazendas agrícolas e 80% da produção mundial de alimentos se devem à população rural.
A base dos alimentos é a terra e por isso era de se esperar que as
pessoas que vivem na zona rural tivessem melhor acesso aos alimentos,
mas a realidade é diferente; há maior carência alimentar justamente
na região onde mais se produz alimento. Por que essa aparente incoerência? - certamente, porque a agricultura familiar é o principal tipo
de organização e a grande maioria dos agricultores é pobre, não dispõe
de meios adequados para a produção, o armazenamento e o transporte
daquilo que eles produzem. Isso mostra claramente que fome e pobreza
andam juntas, de mãos dadas.
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Outro fato surpreendente é que a produção global de alimentos tem
sido mais que suficiente para suprir as necessidades alimentares dos
habitantes da terra, mais de sete bilhões de indivíduos. Isso mostra que
o problema não é a falta de alimento, mas sua má distribuição, ocasionada por falta ou inadequação da infraestrutura e das políticas públicas
nesse setor e nos setores correlatos.
Se por um lado há milhões de famintos, por outro há pessoas que
comem demais, sendo a obesidade um dos seus mais comuns sintomas.
Além disso, existe um crônico e tremendo desperdício de alimentos em
todas as etapas de seu fluxo, ou seja, na colheita, no transporte, no
armazenamento, na venda e nas residências. Estima-se que um terço
da produção de alimentos é desperdiçado. Apenas um quarto dessa
quantidade daria para alimentar os famintos. É preciso um trabalho
constante de suporte técnico e também de orientação cívica para se
evitar o desperdício.
A fome provoca consequências bem mais drásticas e prejudiciais
do que simplesmente o desprazer por não comer aquilo que se deseja
ou se faz necessário. Ela compromete o desenvolvimento físico e
mental, reduz o potencial de trabalho e deixa o faminto mais suscetível
a doenças. Quando na infância e juventude, impede a boa formação
do cérebro, compromete as habilidades cognitivas, a capacidade de
aprendizagem. Em caso extremo, provoca a morte e a guerra. Assim,
fica claro que o combate à fome acaba beneficiando a saúde como um
todo, além do equilíbrio e a da integração social.
Ter acesso ao alimento que mantém a vida e promove a saúde é um
direito natural do ser humano e um dever básico do estado de qualquer nação. A ONU tem afirmado isso, de maneira categórica, através
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, editada em 1948; dos
Objetivos Do Milênio, em 2000 e dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, em 2015. Apesar disso, a fome tem crescido no mundo nos
últimos anos, conforme relatado nos relatórios oficiais dessa mesma
instituição. Cerca de 3 milhões de crianças morrem por ano no mundo
devido a essa causa, o que representa cerca de 15.000 crianças mortas
por dia, uma a cada segundo.
Um dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável é que a fome esteja reduzida à metade até 2030; no entanto, a despeito dessa expectativa
positiva, há evidências de que a fome e subnutrição irão aumentar,
tendo em vista o constante aumento populacional, o esgotamento dos
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solos, a contaminação das águas, as mudanças climáticas extremas e a
redução dos recursos naturais e dos espaços produtivos.
Evidentemente, a cooperação para a saída da crise alimentar não envolve apenas às melhorias das condições para o aumento da produção
e da produtividade, mas também a redução da natalidade e da preservação ambiental, com combate permanente ao desmatamento e às
fontes de poluição. Assim, FAO, PNUD e centenas de outras instituições
internacionais devem desenvolver um trabalho conjunto e permanente,
inclusive com aportes de recursos financeiros.
Sem uma população razoavelmente estável e sem um meio ambiente razoavelmente saudável, não poderá haver segurança alimentar, ou
seja, garantia de alimentação para todos. Menos, ainda, alimentos de
boa qualidade. Assim, ao lado da sensibilização e de investimentos no
aumento da produção e da produtividade, deve haver também a sensibilização e investimentos na preservação ambiental.
As questões vinculadas à fome estão interconectadas às questões da
educação, da saúde, da cultura, da política e do meio ambiente. Assim,
ao agir sobre as partes, é preciso pensar no todo. Ou seja, o combate
à fome não deve se restringir à produção e distribuição de alimentos e
muito menos à produção de dados estatísticos; ele deve fazer parte de
um combate amplo e efetivo e que vise o homem como um ele deve
fazer parte de um combate amplo e efetivo e que vise o homem na sua
completa dimensão biológica, psicológica e cultural.
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