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PRÓLOGO
Esse Tomo aborda dois temas complementares, embora sejam academicamente tratados em áreas distintas: um, sobre Tecnologias Sociais,
geralmente tratado em departamentos ou programas de extensão e outro sobre Agricultura na várzea, geralmente tratado em Departamento
de ciências agronômicas. A complementaridade se justifica pelo fato
de que as atividades agronômicas podem se constituir em matéria-prima e campo de trabalho para as Tecnologias Sociais; por outro lado,
estas podem se constituir em eficazes instrumentos de práticas agrícolas, sobretudo quando se trata de agricultura tradicional e mais ainda
quando desenvolvida em área tão frágil, mas de grande relevância para
a biodiversidade, como a várzea amazônica. Seja como for, ambos os
temas são de fundamental importância para a Amazônia e por isso nos
orgulhamos de poder submetê-los à apreciação pública, através desse
Caderno de Debates do GEEA/INPA.
Além da relevância dos temas, é oportuno considerar a qualificação
dos autores, todos com sólida formação profissional e totalmente engajados nas grandes questões amazônicas. Certamente eles aportam
aqui experiências e ideias fecundas e que podem servir de orientação
a muitos que atuam nesses setores ou tem interesse intelectual sobre
eles. A intenção do GEEA e desse Caderno de Debates é exatamente
essa: estimular a aproximação entre pesquisadores e público, fomentar
o desenvolvimento sustentável em bases técnico-científicas e contribuir
para a cidadania plena, embasada em sólidos conhecimentos. O recado
dos autores está dado aqui; esperamos que ele possa ser bem acolhido
e aproveitado pelos leitores. Boa leitura!
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TECNOLOGIA SOCIAL:
FATOS E PERSPECTIVAS

TECNOLOGIA SOCIAL:
FATOS E PERSPECTIVAS
Resumo
Neste capítulo são apresentados conceitos gerais sobre tecnologias
sociais e a aplicação de uma série delas no âmbito do INPA e levantadas
questões sobre o status científico do conhecimento, quase sempre colocado num patamar de superioridade em relação aos outros, igualmente
importantes para a sobrevivência humana e para o desenvolvimento
verdadeiramente sustentável. As experiências obtidas na série de tecnologias aplicadas deixam claro que a possibilidade de apropriação das
inovações tecnológicas está associada ao ato de entendimento e aplicação pelo sujeito social, cabendo a ele também a função de ser criador
coletivo. São feitas considerações sobre o processo de globalização neoliberal e as mazelas que o acompanham, como o desemprego, a exclusão social, a precarização do trabalho, o declínio das políticas públicas,
a destruição ambiental e da biodiversidade, o desemprego, as violações
dos direitos humanos, os ódios interétnicos e até as pandemias. É apresentada uma série de obstáculos que tem impedido ou dificultado o
pleno estabelecimento das tecnologias sociais como ferramentas promotoras de melhor qualidade de vida e inclusão produtiva de grupos
excluídos na Amazônia. Ao final, é feita uma conclamação para que as
instituições que lidam com tecnologias sociais se unam para a formatação de portfólios comuns e para a atuação coletiva.
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Graduada em Psicologia; Mestrado em Psicologia da Saúde;
Doutorado em Saúde da Mulher e da Criança; Professora
associada da Universidade Federal do Amazonas. Coordenadora
de Tecnologia Social no Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, onde desenvolve projetos de inclusão social através
da socialização do conhecimento científico. Coordenou diversos
projetos institucionais na área da saúde da mulher e cuidados da
saúde na família. Experiência na área de Psicologia, com ênfase
em Psicologia Clínica, atuando nos seguintes temas: cuidados
da saúde na família; intervenções com famílias e crianças nas
instituições. Autora de quatro livros e diversos artigos na área da
interface família-saúde, educação e difusão científica.

INTRODUÇÃO
Inicio o texto expondo uma série de conceitos e características das
tecnologias sociais no âmbito do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA), pois entendo que para falar em Tecnologia Social é
importante situar o lugar institucional a partir do qual pronunciamos.
De acordo com o Plano de Metas do INPA (2011), a Coordenação de
Tecnologia Social tem como missão “desenvolver tecnologias sociais relevantes para a sociedade amazônica, promovendo inclusão social e desenvolvimento sustentável”. Aqui já aparecem alguns conceitos chave:
o fato de que as tecnologias devem ser relevantes para a sociedade regional; o reconhecimento de que nem todos estão incluídos no processo
de produção e desfrute das tecnologias e, por último, a necessidade de
inclusão para que se alcance o desenvolvimento sustentável.
A própria noção de Tecnologia Social implica necessariamente compartilhar conhecimento através de interação com a comunidade. Conforme MCTIC (2011) ela “... compreende técnicas ou metodologias
desenvolvidas na interação com a comunidade que possam ser reaplicadas em diferentes contextos para propiciar oportunidades de inclusão
produtiva e social, bem como soluções tecnológicas convencionais que
favoreçam o aperfeiçoamento ou a inovação de produtos, processos e
serviços de empreendimentos individuais, microempresas e empresas
de pequeno porte”. Essa definição aparece reeditada em outros documentos oficiais do mesmo ministério, indicando que a interação com as
comunidades pode acontecer em diversos pontos de desenvolvimento
das tecnologias, apontando assim a dificuldade em se assegurar essa
14
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desejada interação de forma permanente, em especial no ambiente de
produção de pesquisa e tecnologia.
A Tecnologia Social trata de uma disseminação de soluções para problemas voltados a demandas e necessidades concretas, buscando a solução de problemas em diversas áreas essenciais à vida humana, como
alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos,
saúde, meio ambiente e outras; sua concretude e caráter aplicado é
uma de suas principais características; ela deve promover a articulação
entre saber popular, organização social e conhecimento técnicocientífico; além disso, essas tecnologias são soluções que precisam ser efetivas
e reaplicáveis, propiciando o real desenvolvimento social.
Os tipos de tecnologia social são bem diversos, compreendendo
desde novos produtos, dispositivos ou equipamentos, processos, procedimentos, técnicas ou metodologias, serviços, inovações sociais, organizacionais e de gestão. De acordo com o ITS/MCT (2007), o desenvolvimento de tecnologia social envolve elementos complexos, opera
em várias dimensões e tem sempre um forte aporte de conhecimento,
ciência e tecnologia.
De maneira mais específica, ela apresenta como característica e atuação básicas o seguinte: tem como ponto de partida os problemas sociais; é feita com organização e sistematização; introduz ou gera inovação nas comunidades; promove a democracia e cidadania, dando voz
aos atores sociais menos empoderados da sociedade; vale – se de metodologias participativas: grupos de discussão, plenárias de tomada de
decisão; busca a inclusão e a acessibilidade, para atingir o máximo de
pessoas: ninguém deve ficar para trás
Isso significa que, por meio dela, busca-se contribuir com o empoderamento dos grupos envolvidos, superando-se assim visões assistencialistas que, ao distribuir bens e serviços a grupos em situação de
exclusão, promovem sua exploração e subserviência, mantendo-os dependentes e simbolicamente subjugados. Nessa perspectiva, empoderar
não se constitui em transferir poder, mas sim em criar as condições para
que os sujeitos sociais possam assumir o controle de suas vidas e se
vejam como atores relevantes e participantes nos processos decisórios
fundamentais, em especial no que diz respeito à formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas (Kleba & Wendausen, 2009).
A educação está na base de todo o processo de geração da inovação
social como seu principal fundamento. Através dela, a construção da
Tecnologia Social realiza um processo que é pedagógico por inteiro,
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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envolvendo afetos, emocionalidades, cognição e sociabilidades; desenvolve-se num diálogo entre conhecimentos populares e científicos e é
apropriada pelas comunidades, que ganham autonomia.
Afinal, que educação é esta de que estamos falando? – Aqui, o que
vale é a educação democrática, participativa, que promove uma práxis
transformadora da realidade, que amplia as consciências e recupera
o sentido de sujeito de todos os participantes do processo educativo
(Freire, 1988), que inverte e subverte as hierarquias do saber institucionalizado, reconhecendo os potenciais e capacidades de cada ator
do processo ensino aprendizagem; recupera, assim, o poder de pensar,
analisar, tomar decisões de forma racional, ponderada e válida para a
resolução de problemas.
A relevância social da tecnologia precisa estar garantida, pois toda a
sustentabilidade e perenidade dos resultados dependem dela. Para isso é
preciso que a solução tecnológica seja eficaz na solução de problemas sociais, tenha sustentabilidade ambiental e provoque transformação social.
As diversas dimensões da sustentabilidade precisam ser garantidas
para que a tecnologia tenha alguma chance de continuidade e, quem
sabe, perenidade. As questões sobre a cultura, os sentidos simbólicos,
as representações sociais da proposta tecnológica e dos elementos socioculturais presentes no processo de geração, uso e transformação da
tecnologia precisam ser observados e tomados em conta como elementos intrínsecos ao processo de sua produção. Afinal, o homem é um ser
que vive de símbolos (Jung, 2008).

TECNOLOGIAS SOCIAIS NO INPA
Os setores do INPA envolvidos direta ou indiretamente no processo
de produção de tecnologias estão articulados de forma sistêmica, de
modo que as áreas de Pós-Graduação e de Pesquisa produzem o conhecimento de base que será apropriado pela área de Extensão (Fig.1). A
área de extensão articula três segmentos ou setores de ação, conforme
figura abaixo: i: Produção de tecnologias leves, ou tecnologias apropriadas, em forma de Tecnologia Social, colocadas à disposição de toda a
sociedade, sem ônus e de forma aberta, para livre uso; ii. Disponibilização de tecnologias e produtos para o setor empresarial, através de um
processo de proteção do conhecimento e da propriedade intelectual e
patenteamento das criações; iii. Desenvolvimento de atividades educativas, culturais, esportivas e científicas em áreas de visitação e reservas
16
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Figura 1. Plano de metas da Coordenação de Tecnologia Social/INPA, 2011.

experimentais, voltadas à popularização e divulgação científica para
diversos públicos.
Embora o setor de extensão se alimente do conhecimento produzido
pela pesquisa, para a Tecnologia Social a forma de apropriação desses
conhecimentos gerados é específica, pois implica necessariamente em
um conhecimento que deve ser legitimado e validado por um coletivo
que se valerá dos benefícios de sua implementação. Dessa forma, a
construção de conhecimento se insere em um processo dialético, no
qual teoria e prática se conectam de forma indissociável, numa ampliação do diálogo com atores das comunidades externas ao instituto.
A visão de futuro que nos inspira a prosseguir nesse caminho, de
produção de conhecimento de uma forma diferenciada, pode ser assim
expressa: - “ser modelo de excelência no desenvolvimento de tecnologias sociais, fazendo convergir necessidades e demandas sociais com
o conhecimento técnico científico produzido pelo INPA”. Isso significa
construir pontes entre uma e outra forma de saber. Esse é um grande
desafio, se considerarmos o cenário de normas e valores que rege a
ciência moderna e a coloca como forma privilegiada, e por vezes exclusiva, de saber.
Para dar corpo à nossa exposição, optamos por apresentar sinteticamente uma série de tecnologias sociais desenvolvidas ao longo desses
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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quase 70 anos de existência do INPA e que configuram um portfólio bastante expressivo de soluções sustentáveis (Gutierrez & Oliveira, 2018).
A primeira experiência que apresentamos aqui é a tecnologia chamada “criação de peixes em canais de igarapés”. Trata-se de um pequeno criadouro de peixes (matrinxã, mas agora adaptado para outras
espécies) voltado à subsistência familiar, que busca oferecer alimento
de qualidade para a família amazonense, suprindo um elemento nem
sempre disponível, como é ocaso da proteína animal.
Este tipo de piscicultura pode ser instalado em pequenos cursos
d’água, apresenta baixo custo, boa produtividade e dano mínimo ao
ambiente. Ele é muito adequado para ser inserido em sistemas produtivos de pequena escala, dentro da lógica da agricultura familiar. Essa é
uma tecnologia-modelo e completou o ciclo de uma Tecnologia Social
tendo se tornado política pública de estado, estando, portanto regulamentado o processo de implantação dessas unidades.
A tecnologia intitulada “Aproveitamento de madeiras caídas para
confecção de pequenos objetos” busca utilizar a madeira caída para
a produção de pequenos objetos e instrumentos musicais, com a utilização da marchetaria e outras técnicas, promovendo a capacitação de
diversos grupos sociais afetos à produção de artesanatos (indígenas,
ribeirinhos, moradores de reservas ambientais) e desenvolvimento de
tecnologia de madeira (estudantes). Essa tecnologia atua na geração
de renda para esses grupos, uma vez que agrega valor aos materiais
produzidos, bem como promove a conservação ambiental, redução de
emissões de gases de efeito estufa e valorização dos serviços ambientais de populações tradicionais.
A floresta em pé oferece muito mais que madeiras caídas por processos naturais; ela oferece ainda diversos resíduos que podem servir de
insumos para a produção de “produtos verdes para a construção civil”.
Nesse sentido, há possibilidade de gerar tijolos, chapas para forros e
divisórias pelo uso racional de resíduos florestais não madeireiros. Isso
implica no aproveitamento e valorização da biodiversidade vegetal da
região e diminuição da pressão sobre os estoques de espécies arbóreas
economicamente desejáveis. A geração de renda, o baixo custo de produção e acessibilidade aos insumos também merecem ser destacados.
Um dos grandes problemas amazônicos, que promete ser intensificado no futuro em termos globais e também em nossa cidade - caso
nenhuma medida seja tomada na em termos estruturais - é a questão
do acesso à água potável. Na Amazônia ocorre o paradoxo ambiental de
18
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haver muita água disponível por todos os lados, mas pouca e por vezes
nenhuma, de qualidade para consumo humano.
A Tecnologia Social denominada “desinfecção solar de água” veio
para atender essa questão fundamental em saúde e segurança alimentar. A tecnologia foi desenvolvida a partir da demanda da etnia Deni
que, na ocasião, apresentava uma alta taxa de mortalidade infantil por
doenças diarreicas de veiculação hídrica. Em vista disso, a tecnologia
foi desenhada para atender comunidades remotas na região Amazônica, que, inclusive, não dispõem de fonte energética. Para tal foi projetado um equipamento compacto de simples montagem, com capacidade
de purificar até 400 litros por hora.
O dispositivo possui uma bateria de 12v para a placa solar e utiliza
o raio ultravioleta como meio para desinfecção da água, devido a suas
propriedades de degradação do DNA dos microrganismos. Ele foi dimensionado para uso comunitário e atende cerca de 15 famílias. Com
a ajuda de diversos parceiros de organizações sociais, pôde-se instalar,
testar e acompanhar um grande número de unidades. Atualmente uma
empresa foi licenciada para produzir em maior escala e oferecer esse
produto à sociedade.
As “moradias ecológicas sustentáveis” atendem a outra área fundamental da vida das pessoas: - a necessidade de morar com segurança, a
baixo custo. Trata-se de alternativa de construção sustentável em forma
de moradias multifamiliares, cada unidade com área de 42,92 m2 e que
associa outras utilidades, como a captação e utilização de águas pluviais e a estação de tratamento ecológico de esgoto. A construção utiliza bambu de origem amazônica como componente de painéis de paredes revestidos com barro. As unidades demonstrativas instaladas na
Reserva Adolpho Ducke e no Bosque da Ciência tem apresentado bons
resultados em termos de durabilidade e isolamento térmico e acústico.
Ainda na área de materiais sustentáveis para construção foi desenvolvida a tecnologia do “biocompósito cimento-madeira” como alternativa à madeira sólida e madeira serrada para uso nas construções.
Ela permite a preservação e conservação da floresta nativa amazônica,
pois usa matérias-primas de resíduos florestais e madeireiros, árvores
de rápido crescimento de plantio, e o bambu. Também, permite a produção de chapas firmes e planas, mediante a utilização de partículas
do substrato de diversas madeiras misturadas com cimento comum e
água, utilizado na construção civil. O cimento atua como aglutinante
inorgânico que, quando misturado às partículas de madeira, e prensado
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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a frio torna-se uma chapa endurecida. O principal uso na construção
civil é em forma de divisórias, pisos, tacos, tetos, antiderrapantes. Na
movelaria, é usado para confecção de mesas e bancos.
Esse material tem resistência para usos internos e externos nas moradias e apresenta diversas propriedades interessantes, como flexão estática;
estabilidade dimensional; resistência à umidade, fungos e cupins. Na sua
confecção são utilizadas madeiras de uso múltiplo, que podem ser plantadas em áreas degradadas e em sistemas agroflorestais e também que
dispõem de informações silviculturais. Assim sendo, ele favorece as atividades das cadeias produtivas socioeconômica, tecnológica e ambiental.
Ainda na pegada do uso de resíduos estão disponíveis as tecnologias
voltadas para a “produção de papeis alternativos”. Elas se baseiam no
reconhecimento da grande disponibilidade e diversidade de resíduos de
diversos materiais e fibras vegetais úteis, sendo importante para diminuir o desperdício desses materiais e o uso abusivo de espécies economicamente hegemônicas. Como exemplo disso pode ser citado o papel
elaborado à base de fibras da planta cauaçu, com ótimos resultados
para impressão e produção de pequenas embalagens.
Outra opção de tecnologia social para aproveitamento de resíduos é a
“geração ecológica de energia em forma de briquetes”. Estes são elaborados com resíduos de frutos das palmeiras tucumã e açaí e representam uma fonte alternativa de energia para pequenos empreendimentos
que utilizam carvão vegetal para queima, como padarias e churrascarias. Esse produto é compacto, apresenta elevado poder calorífico, é fácil de transportar e pode ser feito a partir de diversos resíduos florestais
descartáveis. Seu preparo e uso como carvão vegetal pode ajudar na
prevenção do desmatamento, problema endêmico na Amazônia.
Na área da saúde, há duas experiências emblemáticas da pesquisa e
que são tecnologias sociais premiadas e de grande alcance: - a “solução
de cravo da Índia no controle do mosquito da dengue” e a “cal e cloro
no controle do mosquito da dengue”. As duas tecnologias apresentam
formulações muito simples e fáceis de preparar, com ingredientes acessíveis a todos, e que apresentam efetividade em sua ação letal contra
larvas e adultos dos insetos que veiculam a dengue.
A primeira tecnologia consiste no preparo de uma solução aquosa com
cravo da Índia batido e que deve ser aplicada semanalmente em vasos
e recipientes no ambiente doméstico, podendo ser utilizada até por um
ano quando preservada em refrigeração. A segunda tecnologia social tem
sido exitosa no controle do mosquito da dengue em poças de água que se
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formam em lajes da construção civil. Essa consiste numa mistura de cal e
cloro orgânico numa proporção de 4/1, sendo um procedimento simples,
de baixo custo e fácil aplicação. Diversas empresas da construção civil
em Manaus já foram capacitadas na aplicação desse método.
Os “plantios agroflorestais amazônicos” tem sido outra opção tecnológica, em diversos formatos e que atende a produção de alimentos,
aliada à preservação ambiental. Ele segue arranjos particulares, segundo a lógica própria dos produtores locais, sendo elaborado pelo método de diagnóstico e delineamento agro florestal em estabelecimentos
agrícolas da agricultura familiar. Ele é baseado em interesses e possibilidades da família do pequeno produtor e pactua o uso do solo com os
agricultores agregando resultados de pesquisa de modo interativo.
Também está disponível a tecnologia “sistemas de produção sustentáveis, melhoramento genético e conservação in situ de plantas” e que
está voltada primariamente para reconhecer, preservar e usar economicamente a agrobiodiversidade da região amazônica, pela utilização
de técnicas que mesclam saber tradicional e técnicocientífico. Ela apresenta uma forte ênfase na conservação do patrimônio genético vegetal,
provida pelas comunidades tradicionais amazônicas.
Da mesma forma a “troca de sementes, saberes e sabores” favorece
a preservação das diversas matrizes genéticas, promovendo encontros
que estimulam a produção de alimentos, a troca de conhecimentos e o
resgate de espécies tradicionalmente cultivadas por populações indígenas e que estão desaparecendo, como ariá, cará, bertalha e cubiu.
Além do desaparecimento de boas matrizes e das dificuldades em
continuar produzindo com qualidade e quantidades satisfatórias, o homem do campo enfrenta o problema dos acidentes de trabalho em virtude da coleta de frutos de palmeiras altas. Alguns coletores caem de
grandes alturas e sofrem acidentes graves e sequelas permanentes. Para
evitar que isso aconteça e traga agravos à saúde do trabalhador, foi desenhado o “PalmHaste”, uma ferramenta segura e eficiente para coleta
de frutos de palmeiras amazônicas. Trata-se de um instrumento leve,
fácil de montar e manejar, de baixo custo e já utilizado em diversas
reservas de desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Ainda na área da produção de alimentos, existe a tecnologia social
conhecida por “adoçando a vida”, que é uma instrumentalização técnica da Meliponicultura dentro do contexto da agricultura familiar em
comunidades rurais da Amazônia. Ela contribui para a qualidade do
processo de produção e diversificação de atividades econômicas das
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pequenas propriedades, disponibiliza complemento alimentar e enriquecimento nutricional da dieta dos comunitários.
Embora a disponibilidade de construção de opções tecnológicas significativas para o povo da Região amazônica seja o motor que move
na direção do incentivo à produção de tecnologias sociais, compreendemos perfeitamente o cenário de tensões que existe nesse setor. Na
sequencia, são apontadas algumas delas, bem como algumas reflexões
críticas sobre possibilidades de recomposição desse cenário.

A QUESTÃO DO STATUS CIENTÍFICO DO CONHECIMENTO
Diversos autores têm questionado e desafiado a concepção da superioridade da ciência sobre outras formas de conhecimento. Dagnino
(2006) afirma que o fazer científico e o desenvolvimento tecnológico
envolvem “controvérsias, estratégias associadas aos elementos humanos e demais aspectos relativos a elementos não-humanos; negociações, resistência e força relativa dos atores envolvidos.
Este é o ponto de partida para a compreensão de dinâmicas na sociedade nas quais as considerações sociológicas e técnicas encontram-se
costuradas, entrelaçadas sem descontinuidade ou setorialização”. Essa
concepção deixa ver que no campo da produção social da tecnociência
todas as crenças em disputa possuem o mesmo valor axiológico e, portanto, não importa se são verdadeiras ou falsas, pois estão sujeitas às
mesmas condições de explicação social dos fatos.
Desse modo, o conhecimento científico está sujeito a ser julgado, tanto pelas normas e valores científicos, quanto por outros conhecimentos
não científicos (Carvalho, 2017). Nessa perspectiva, o caminho de produção da inovação tecnológica apresenta sempre um número excedente
de possibilidades, porém as escolhas das opções tecnológicas que vão
de fato “dar certo” não são aleatórias e não dependem necessariamente
de uma superioridade técnica, mas sim de valores e interesses sociais.
Há, portanto, uma dimensão de valor importante, na medida em que
as tecnologias são construídas socialmente e atendem a interesses dos
grupos mais influentes econômica e politicamente (Dagnino, 2006).
Nessa mesma linha de ponderações, Neder (2010) aponta que a
possibilidade de apropriação da tecnologia está associada ao ato de
incorporação da inovação pelo sujeito social, quando ele se considera
criador coletivo. A reaplicabilidade, ao contrário, é o processo desen22
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volvido entre os mediadores e extensionistas e o sujeito social. O fato
de uma TS ter sido apropriada pelos atores sociais num lugar e ser
transferida para outros com demanda social semelhante, já é considerado o processo de sucesso.
Discutindo de forma crítica as questões da produção da vida no mundo capitalista, Santos (2002) alerta para alguns fatos importantes que
reforçam a necessidade de se pensar sobre processos sociais que estão
na base das escolhas tecnológicas. O primeiro ponto a destacar é que os
grupos sociais empobrecidos se organizam para resistir contra a exclusão social produzida pela globalização neoliberal. Na verdade, trata-se
de humanos que pensam, avaliam e criam formas adaptativas e inteligentes de reagir diante de contextos adversos. Uma opção, indicada
pelo mencionado autor seria a globalização alternativa.
O processo em curso de globalização de natureza neoliberal pode ser
visto como fator explicativo importante da organização da vida, nos
aspectos econômico, social, político e cultural das sociedades nacionais
do mundo contemporâneo. Porém, embora hegemônica, esta globalização não é única; pode-se notar que emerge outro tipo de globalização,
constituída pelas redes e alianças transnacionais entre movimentos sociais, lutas e organizações locais ou nacionais.
Em diferentes localidades, esses redes se mobilizam para enfrentar
a exclusão social, a precarização do trabalho, o declínio das políticas
públicas, a destruição ambiental e da biodiversidade, o desemprego, as
violações dos direitos humanos, as pandemias e até os ódios interétnicos produzidos direta ou indiretamente pela globalização neoliberal.
Há, assim, um movimento de resistência transnacional, organizado da
base para o topo das sociedades.
Esta globalização está apenas em seu início e a sua manifestação
mais dramática, até hoje, foi a realização do primeiro Fórum Social
Mundial em Porto Alegre em janeiro de 2001. Desde lá, anualmente
tem-se realizado esse evento com o objetivo de se contrapor ao movimento da globalização econômico-cultural e discutir problemas comuns, formular estratégias de enfrentamento dos grandes problemas
sociais (pobreza estrutural, fome, falta de acesso à água, adoecimentos
mentais nas cidades, etc.) e construir conexões e parcerias de forma
colaborativa entre os vários países participantes.
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CRÍTICAS E LIMITES NOS NOVOS CENÁRIOS DAS
TECNOLOGIAS SOCIAIS
As dificuldades para o pleno estabelecimento das tecnologias sociais
como ferramentas promotoras de melhor qualidade de vida e inclusão
produtiva de grupos excluídos na Amazônia, são muitas. Passam pelo
seu esvaziamento nas políticas macroestruturais, dificuldades ligadas à
cultura da ciência e da pouca experiência regional de organização social
e amadurecimento das relações colaborativas. A seguir, listo e comento
algumas delas.

1. Falta de Políticas Públicas consistentes e de ação contínua
Temos visto nos últimos anos uma forte retração das temáticas ligadas às tecnologias sociais no conjunto de políticas de C&T no país.
Como referência, tomamos a nova Estratégia Nacional para Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTIC, 2018), principal documento norteador
deste Ministério para a área de C&T. Nela, vemos no tópico: “desenvolver soluções inovadoras para inclusão produtiva e social” a completa
ausência do conceito de Tecnologia Social.
Embora se refira reiteradamente à necessidade de superar desigualdades sociais, ter políticas que articulem C&TI para inclusão, o faz através do ensino técnico e científico aliado ao conhecimento tradicional,
sem sequer, refletir ou mencionar a possibilidade do desenvolvimento
de Tecnologia Social como via relevante.
Isso significa que, do ponto de vista da inclusão de políticas voltadas para o diálogo entre ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, estamos vivendo tempos áridos, em que as visões
que privilegiam os interesses coletivos estão sendo preteridas em favor de uma visão de crescimento econômico voltada para a inovação
em indústrias, privilegiando, como historicamente tem feito, o mundo
empresarial. Um impeditivo importante para o avanço das tecnologias
sociais, enquanto estratégia nacional, seria, assim a ausência dela em
documentos importantes que direcionam as políticas de C&T no país.

2. Falta de continuidade das ações em projetos exitosos
A questão da falta de continuidade das ações é bastante crítica para
a consolidação das propostas de tecnologias sociais na Amazônia. Essa
descontinuidade tem algumas razões para acontecer:
a) Falta de gestão adequada dos empreendimentos e falta de capacitação técnica das equipes de trabalho. Muitas vezes, o caráter
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social ou coletivo é visto e se confunde como algo espontâneo,
amador, sem compromisso, que não requer capacitação técnica e
que pode ser feito e replicado de qualquer forma;
b) Falta de ancoradouro na cultura local e no amadurecimento das
relações sociais colaborativas e de confiança. Diversas dissensões
e conflitos entre subgrupos tumultuam os processos de trabalho,
gerando rupturas que comprometem a sustentabilidade dos projetos. Disputas pela liderança e participação em ganhos não são
raras e aparecem como forças que minam a coesão social, rompendo os tecidos relacionais estabelecidos. Putnam (1993, 1995,
1996, 2000) esclarece a importância das relações de confiança
nos circuitos econômicos produtivos na microescala, em forma
de economia de base comunitária. Ele nomina esses laços de confiança de capital social, ou seja, traz implícito que as relações colaborativas e de confiança revertem em bens e serviços benéficos
a todos e fortalecem a vida econômica dos pequenos grupos de
produção local.

3. Falta de uma cultura de extensão e participação social por
parte de pesquisadores das “hard sciences”
A lógica da ciência é construída sobre a premissa que o pesquisador
precisa dialogar com seus pares, os quais constituem uma comunidade
altamente qualificada e capaz de legitimar o novo conhecimento produzido. Nessa perspectiva, são centrais o domínio do método científico, a adoção da agenda que define os tópicos de relevância ou do que
interessa aos cientistas num dado momento. Na maioria das vezes,
nessa agenda não estão, necessariamente, os problemas regionais, sociais e concretos da vida das populações que financiam o fazer científico. Há, portanto, uma desconexão entre o que a ciência abraça como
importante para conhecer, ou problema a resolver, e os interesses dos
coletivos regionais.
Ademais, pesquisadores das áreas consideradas não-sociais não
encontram legitimação entre seus pares para dedicarem tempo a atividades de extensão e de popularização da ciência, muito menos de
construção coparticipativa de conhecimento; não estão sensíveis a esse
conhecimento, que consideram alienígena à sua área de trabalho. Os
que se dedicam ao desenvolvimento de tecnologias sociais, salvo raras
exceções, o fazem como fonte de prazer, ou como forma de atender à
responsabilidade social, em contrapartida aos investimentos públicos
dedicados em seu real trabalho.
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4. Falta de abertura intelectual para o saber interdisciplinar
A tecnologia social frequentemente resulta e requer a articulação entre diversos saberes que colocam em relação áreas distintas do conhecimento. As habilidades para saber ouvir, construir coletivamente, interagir com pessoas, organizar e conduzir processos de trabalho e mobilizar
pessoas e grupos comunitários são de grande importância. Por trás de
cada tecnologia existem pessoas muito motivadas e capazes de pensar
em conjunto. Do ponto de vista acadêmico, o saber interdisciplinar,
herdeiro das ciências humanas e sociais, desde sua recente propositura,
goza de bastante desprestígio; trata-se de um modo de fazer ciência fora
do escopo da ciência considerada dura ou mesmo da tecnociência.

5. Falta de uma cultura de organização social, cooperativismo
e associativismo na região amazônica.
Diferentemente de outras regiões, herdeiras da cultura europeia de
trabalho coletivo, como se vê em colônias italianas e alemãs do Sul
e Sudeste do Brasil, na Amazônia os processos históricos vividos na
região não demandaram o desenvolvimento do cooperativismo e associativismo, os quais se mantiveram incipientes. As iniciativas cooperativadas, em sua maioria, terminam em fracasso dentro de pouco tempo.
Na Amazônia de matriz indígena, o que se registrou historicamente é o
desenvolvimento de atividades extrativistas e de agricultura de subsistência intragrupais, sendo as relações intergrupais muitas vezes marcadas pelo conflito, disputa e guerra.

6. Influência sócio-histórica de uma visão assistencialista, filantrópica e religiosa sobre o social amazônico.
Embora a contribuição das diversas organizações filantrópicas que
assistem a comunidades amazônicas tenha mérito e seja importante
para atendimentos em situações críticas, ela não tem ajudado a gerar
uma verdadeira cidadania dos sujeitos na região. A estratégia de oferecer recursos gratuitos em tempos de adversidade e advindos do poder
público, de ONGs ou outras instituições não consegue verdadeira transformação social para além do valor humanitário. Ao contrário, pode até
agir no sentido de perpetuar um ciclo de dependência, redundância e
falta de participação social que se vê em todo o país de várias formas,
mas em especial em regiões mais empobrecidas, em que os favores e
assistências prestadas são cobrados em forma de apoio político como
moeda eleitoral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse cenário de limitações, e para não ser engolido por elas, é preciso alargar os horizontes e identificar oportunidades para fazer valer o
potencial criativo que as tecnologias sociais podem trazer. Atualmente
são muitas as iniciativas desse setor que utilizam as tecnologias digitais e da informação em forma de aplicativos e outras para promover a
maior participação e controle social, proteção ambiental, etc. O potencial de produção de novas tecnologias sociais é imenso.
A tecnologia social pode ser vista como um dos principais aliados
para cumprir em 2030 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), aprovados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015.
Para isso, dialoga com várias áreas de conhecimento e potencializa ações
portadoras de futuro, como é o caso da Educação e da produção de conhecimento pela Ciência. Do ponto de vista dos valores, procura tornar
o mundo em um lugar mais justo, igualitário, sustentável e próspero para
todos; utiliza todo o conhecimento disponível, seja ele científico ou não,
e as ferramentas ao seu alcance para transformar a sociedade.

GERALDO MENDES DOS SANTOS
Tecnologia Social é um termo relativamente novo, mas decorrente
de termos mais antigos, como tecnologia alternativa, participativa, tradicional, comunitária e que abordavam praticamente as mesmas questões. Há evidências de que todos esses termos foram motivados pelo desencantamento com o processo de desenvolvimento moderno e que se
caracterizava por um lastro de progresso, mas também de destruição.
Tecnologia Social parece acentuar o senso “social” em detrimento de
outras vertentes fortes, como a ambiental e a econômica e isso parece
trazer certa limitação ao alcance do termo. Essa é a razão pela qual julgo
mais pertinente o termo “tecnologia comunitária”, uma vez que ele representa melhor a ideia de bens comuns, a comunhão das técnicas, dos
talentos e das potencialidades para explorar de maneira coerente e sábia
os recursos do Planeta. Os interesses sociais são legítimos e prioritários,
mas eles não devem ser atendidos à custa do abuso, comprometimento e
até destruição do meio ambiente em que o ser humano vive e atua.
GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

27

Qualquer que seja o nome dado, as tecnologias sociais devem ser valorizadas não somente para propagar tecnologias tradicionais ou novas;
muito menos para inserir-se no mercado globalizado, mas, antes, para
favorecer a saúde e as fontes de alimentação, movimentação, segurança
e lazer das comunidades, especialmente as mais carentes e isoladas da
Amazônia. A obra do economista inglês Ernst Schumacher denominada “small is beautiful” conclamando para a importância e beleza dos
negócios pequenos, é um marco histórico dessa nova visão de mundo.
Com base nessa visão, todo planejamento e execução de projetos de
cunho social devem estar voltados para as legítimas necessidades das
comunidades, especialmente no que se refere ao combate da pobreza,
da poluição, do desemprego, das doenças e falta de perspectivas. Isso
se faz ainda mais necessário e urgente, quando se lembra dos impactos
altamente negativos que vem sendo provocados pelo uso indiscriminado de máquinas e agrotóxicos, agravado pelo mau uso da terra. Evidentemente, tudo isso provoca a erosão dos solos, aniquila a biodiversidade, agride e arrasa as culturas locais e contribui negativamente para as
mudanças climáticas globais.
A visão de uma tecnologia verdadeiramente social também deve incluir os rumos da pesquisa científica; esta precisa deixar de ser uma
vertente linear e acumulativa de produção de conhecimento por parte
de especialistas, para se tornar uma vertente multifacetada e participativa de saberes compartilhados. Nesse processo, o saber popular deve
ser valorizado e empregado em parceria com o saber científico, sem nenhuma conotação de hierarquia ou submissão de uma forma de saber
em relação à outra.
O ideal das tecnologias sociais implica em que os conhecimentos
adquiridos e as tecnologias empregadas devam ser apropriados pela comunidade e a partir daí gerar mudanças de comportamentos e atitudes
transformadoras de hábitos arraigados na ignorância e no comportamento inadequado. Isso significa que a comunidade à qual os projetos
de pesquisa se voltam deve ser protagonista e não mera receptora dos
conhecimentos ou das tecnologias criadas ou utilizadas pela pesquisa.
Toda e qualquer tecnologia social deve ser uma construção constante, nunca pronta ou acabada; ou seja, ela deve ser um processo em
constante mudança e aperfeiçoamento, sempre atento às necessidades
e desafios que surgem de forma inesperada ou abrupta. Por deterem o
conhecimento formal, todas as instituições que lidam com educação,
28

GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

ciência e tecnologia devem estar atentas a isso e de modo especial as
instituições que lidam com as tecnologias sociais.
As tecnologias sociais devem receber o máximo apoio das autoridades, mas não creio que esse deva assumir a forma de política pública e
a razão é simples: enquanto essa última visa um público amplo, geralmente todo o contingente de uma nação ou país, as tecnologias sociais
devem estar voltadas para uma localidade ou público mais específico.
Nesse caso, pode ocorrer que ao invés de ajudar, as políticas públicas
acabem prejudicando tais segmentos. Assim, políticas públicas e tecnologias sociais devem ser solidárias, complementares, mas não conjuntas; cada uma deve atuar em seus campos, abordagens e escopos
específicos
Outra questão relevante nesse contexto é que as tecnologias sociais
não fiquem restritas às atividades no âmbito das instituições que as
criaram, mas ganhem o mundo, sejam disseminadas junto às populações que são o alvo final delas.
De modo semelhante, todas as instituições detentoras ou promotoras
de tecnologias sociais devem se irmanar para formar um portfólio comum, desenvolver um trabalho coletivo. Evidentemente, há os casos de
interesse estratégico e mesmo do direito de propriedade intelectual ou
mesmo patente, mas isso deve ser resolvido de imediato e passar logo
em seguida para o atendimento ao público-alvo. Se isso não for feito, a
estratégia ou patenteamento não faz sentido, senão para concentrar poder e potencializar o egoísmo e o narcisismo de determinadas pessoas
e instituições.
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Resumo
Este capítulo trata da formação do conhecimento sobre a agricultura de
várzea e o estado da arte do conhecimento acadêmico sobre esse componente do ecossistema amazônico altamente importante na produção de
alimentos e outros recursos naturais, mas difícil de ser domesticado por
causa das limitações impostas pelo pulso de inundações anuais. É feita
uma abordagem analítica e prospectiva sobre as mudanças pelas quais
os sistemas agrícolas das várzeas vêm passando, especialmente quanto
ao declínio dos cultivos tradicionais; limitações jurídicas e adaptações
das populações ribeirinhas às mudanças climáticas globais. Ao final, se
evidencia o fato de que as várzeas são ambientes com elevado potencial
para a agricultura e que o maior desafio para isso está no desenvolvimento de técnicas agrícolas adequadas e no manejo correto dos recursos
naturalmente disponíveis, e modo especial o pescado.
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INTRODUÇÃO
O texto está organizado em duas partes: na primeira, a abordagem
é retrospectiva e se refere a três temas: i - formação do conhecimento
sobre a agricultura de várzea; ii - estado da arte do conhecimento acadêmico sobre a várzea e iii - limitações à agricultura impostas pelo pulso de inundações. Na segunda parte, adoto uma abordagem analítica
e prospectiva para avaliar outras 6 temáticas interligadas e que tratam
das mudanças pelas quais os sistemas agrícolas das várzeas vêm passando: i- limitações à agricultura impostas pelo pulso de inundações;
ii- declínio dos cultivos tradicionais de várzea; iii- limitações jurídicas:
a quem pertence a várzea?; iv- agricultura na várzea e as modificações
na legislação florestal; v- mudanças climáticas e os impactos na biota;
vi- adaptações das populações ribeirinhas às mudanças climáticas.

FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A
AGRICULTURA DE VÁRZEA
Os conhecimentos sobre os sistemas agrícolas de várzea contemporâneos que hoje circulam nos meios acadêmicos locais ou globais podem
ter suas origens associadas a alguns estudos pioneiros sobre o tema e
aos grandes projetos de pesquisa internacionais da segunda metade do
século XX. O primeiro trabalho de grande repercussão e que retratava
a agricultura em áreas de várzea da Amazônia central é o do professor
Hilgard O’Reilly Sternberg intitulado “A água e o homem na várzea do
Careiro (Sternberg, 1998).
O livro publicado pela primeira vez em 1956 como produto da tese apresentada à antiga universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio
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de Janeiro), tem sido considerado como um estudo pioneiro e clássico sobre a geografia das várzeas amazônicas; trata-se de um estudo meticuloso
e fartamente documentado sobre a Ilha do Careiro e seus habitantes como
o autor os encontrou no início da década de 1950 (Pereira, 2000).
Uma atenção especial foi dada para as práticas de criação de gado
bovino introduzidas pelos migrantes nordestinos e considerada como a
principal atividade econômica dos ilhéus. Sternberg também registrou
a presença dos sistemas agroflorestais com predominância de seringa,
cacau e banana no topo das restingas e da juta nas porções mais baixas
e próximas das margens. Esses registros históricos sobre as paisagens
agrícolas do Careiro da Várzea são referências que nos permitem detectar as mudanças ocorridas nas décadas seguintes.
Embora minuciosa e completa para um trabalho de geografia local,
a obra de Sternberg não seria suficientemente ampla para estabelecer
os fundamentos para uma limnologia amazônica. Esse papel coube ao
conjunto das obras do alemão Harald Felix Ludwig Sioli, fundador da
Ecologia Tropical no Instituto Max-Planck de Limnologia de Plön, Alemanha. Sua extensa produção propiciou as bases para o estudo dos ambientes alagáveis na Amazônia. Além disso, Sioli já antevia as interações hidroclimáticas como sendo determinantes para o funcionamento
dos sistemas de várzea, ao afirmar que “... ao longo do Equador, mais
para o sul do Equador, vendo a maioria dos afluentes - e os maiores
afluentes vêm do sul da Amazônia - é fácil concluir que os rios são, em
parte, produto do clima” (SIOLI, 2006).
Sioli é o cientista que propôs o sistema de classificação para os rios da
Amazônia com base na coloração de suas águas; então, conforme critérios sugeridos por ele, os rios da região são classificados como de águas
brancas, pretas e claras. Essa classificação segue sendo válida até o presente, vez que é suficientemente boa para discriminar os principais grupos de ecossistemas lóticos da Amazônia e suas planícies de inundação.
Assim, na literatura brasileira sobre a região amazônica, se convencionou associar o termo Várzea unicamente às planícies dos rios de
água branca, ou seja, aos rios de nascentes subandinas e que transportam elevada carga de sedimentos em suspensão (Sioli, 2006). Ao
abordar as dinâmicas geomorfológicas fluviais da várzea, esse autor
descreve como a topografia ondulada das várzeas se forma, com suas
restingas e depressões:
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“... Em um corte transversal [podemos visualizar] as terras firmes do largo vale do Amazonas, no baixo Amazonas, com largura de 20 a 100 km no leito principal, com o leito de um paraná,
com os lagos de várzea, com uma ilha no meio. [...] Subindo,
para dentro da várzea, a correnteza é freada pelas árvores e a
sedimentação começa logo depois do leito do rio, no começo
da várzea, e ali, naturalmente, as partículas mais grossas, mais
pesadas, sedimentam primeiro. Por isso há uma elevação em
forma de dique”.
Décadas mais tarde, e com numerosas equipes de cientistas brasileiros e alemães - a maioria formada sob a orientação de Sioli,
foram desenvolvidos projetos de pesquisa interinstitucionais de média duração com financiamento pelos países do G7, dentre estes,
Studies on human impact on forests and floodplains in the tropics
- SHIFT, entre1992 e 2005 (Junk et al., 2000). Entre os diferentes grupos de pesquisadores que compuseram os diversos componentes do
projeto, estava o grupo liderado por Hiroshi Noda (INPA) e Sandra
Noda (UFAM), grupo esse particularmente devotado ao estudo dos
sistemas agrícolas familiares tradicionais da várzea e que produziu
descrições detalhadas sobre a composição e a organização social
dos modos de produção da várzea do Amazonas (Noda et al., 1997,
2000, 2001).
Outro projeto que também contou basicamente com as mesmas
equipes, dessa vez liderado pela pesquisadora Maria Gercília Mota
Soares do INPA, aluna de Wolfgang Junk, foi o Dinâmica das interações bio-ccológicas e pulso de inundações em áreas alagáveis (PPD PPG7, no período, 1998 a 2001). Finalmente, o último grande projeto
sobre a várzea central foi o Manejo dos recursos naturais da várzea
(Provarzea), entre 2000 e 2008, coordenado pelo IBAMA, um dos
últimos projetos do Programa Piloto para proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG7 (SANTOS, 2005; RASEIRA, 2008).
Essa longa trajetória de estudos sobre a várzea foi avaliada durante a International conference on the Amazonian floodplain, ocorrida
em Manaus em dezembro de 2006. Os participantes da conferência
são organizadores e coautores dos capítulos do livro The Amazon
Várzea: the decade past and the decade ahead (Piñedo - Vasquez et
al., 2011).
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Estado da arte do conhecimento acadêmico sobre a agricultura
na várzea
Todas essas pesquisas concebiam a várzea como um sistema em equilíbrio dinâmico estável, previsível e relativamente uniforme, marcado pelo
pulso monomodal e anual de inundação; pela estratificação vertical dos
habitats em função das variações de cota e variações sazonais dos níveis
das águas (Fig.1). De modo bastante simplificado, dividiam os habitats de
várzea em florestas de várzea alta, florestas de várzea baixo e Chavascal.
Estudos mais recentes beneficiados pelos avanços e acesso às geotecnologias (Ferreira-Ferreira et al., 2014) já foram capazes de traçar
um zoneamento mais meticuloso desses ambientes alagáveis e estratifica-los em função do número médio de dias de inundação, sugerindo
uma divisão em 6 classes por tempo de inundação: <40; 40 a 105; 105
a 124; 125 a 175; 175 a 295 e> 295 dias por ano. Nessa mesma tendência de aplicação dos recursos da geotecnologia, outra importante
contribuição foi feita para o mapeamento de precisão das áreas inundáveis. Trata-se do trabalho de Hess et al. (2015), no qual foi apresentado o primeiro mapeamento validado de alta resolução e extensão de
áreas úmidas, cobertura vegetal e estado de inundação em toda a bacia
amazônica de planície. As zonas úmidas constituem uma área de 8,4
milhões de km2, 77% das quais são cobertas por vegetação arborizada
e cheia de vegetação.

Figura 1. Diagrama conceitual de um transsepto mostrando os três tipos principais de
floresta presentes na Amazônia Central. Adaptado de Ayres (1993).
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Limitações à agricultura nas várzeas impostas pelo pulso de
inundação
Dois fenômenos decorrentes de processos geomorfológicos das planícies de inundação dos rios de água branca tornam a dinâmica da paisagem da várzea muito intensa, com alterações constantes e que afetam
as populações humanas e suas atividades: as terras caídas (erosão) e
terras crescidas (deposição). Os estudos de Passos e Soares (2017) demonstram com a precisão das imagens de satélite a evolução do sistema
fluvial Solimões - Amazonas, no trecho entre os tributários Purus e
Negro, no decorrer dos anos de 1991 e 2011.
Além das variações do nível dos rios que determinam a duração do
período de exposição dos solos, a agricultura de várzea também está
sujeita às limitações dos regimes pluviométricos, vez que em grande
parte, os agricultores familiares da várzea não se utilizam de sistemas
de irrigação. Assim, o calendário agrícola da várzea decorre da combinação das 4 estações fluviais: enchente, cheia, vazante e seca e das 2
estações pluviais: chuvosa (inverno) e seca (verão), conforme Figura 2.
Ao contrário do que se poderia esperar, a planície de inundação não
é uma paisagem monótona, ou seja, plana. Devidos aos processos de

Figura 2. Estações fluviais e pluviais que definem o calendário agrícola da várzea,
com base na série histórica das cotas do rio Negro registradas no porto de Manaus
(portodemanaus.com.br) e dados climáticos para estação de Manaus (inmet.go.br).
Elaborado pelo autor.
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deposição que se alteram conforme os sedimentos são transportados
para o interior da planície durante o transbordo, o resultado são terrenos ondulados e com cotas com vários metros de variação. Nas cotas
mais elevadas, os períodos de inundação são mais breves, o que permite o uso agrícola mais prolongado e intensivo e a própria ocupação das
áreas com moradias permanentes. No estudo que conduzi na Ilha da
Marchantaria, durante o projeto do PPG7 coordenador pelo INPA, pude
identificar 4 formas de ocupação dos lotes de terras na ilha.
Era desconhecido do público em geral, e mesmo no meio acadêmico, que a ilha da Marchantaria fora ocupada nos anos 1980 por um
processo inédito de autoassentamento, liderado pelos sindicatos rurais
(Oliveira, 2015). A organização dos moradores era dividida em 5 bases
territoriais, as chamadas comunidades, que se distribuem em toda a
extensão da ilha em ambas as suas margens.
Pelos intensos processos erosivos e de deposição da ilha, houve perda de áreas na porção à montante, áreas mais antigas e de cotas mais
elevadas, e um grande acréscimo de área na porção à jusante, como
pode ser verificado na ilustração em que se compara os limites da ilha
em 1986 e seu limite e tipos de cobertura em 1999 (Figura 3).

Figura 3. Mosaico com os limites da ilha da Marchantaria em 1986 sobrepostos aos
limites em 1999, a partir de imagem de radar. Flr – floresta; Agr= agricultura. i= ilha;
r= rio. Elaborado pelo autor. FONTE: Soares et al. (2003).
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Das entrevistas com os moradores em um censo conduzido em 2000,
foram detectados 4 diferentes padrões de ocupações dos terrenos (lotes
do assentamento): vazio ou desocupado; ocupação permanente; migração sazonal (moradores deixam a ilha durante a enchente) e ocupação
sazonal (ocupantes com moradia em outra área e que cultivam o lote
durante o período da vazante (fig.4).
Nas comunidades Santa Luzia e São Lázaro II, que correspondem à
porção mais à jusante da ilha, nos terrenos mais recente e de cotas mais
baixas predominam as estratégias de moradia ou ocupação temporária.
Já nas comunidades mais antigas que ocupam as porções mais à montante da Ilha - que também são os terrenos mais altos e mais antigos
-, predomina a estratégia de ocupação permanente e havia um menor
número de lotes não ocupados, como seria esperado.
Uma característica do pulso de inundação que é favorável ao uso e
ocupação agrícola da várzea da Amazônia Central decorre da diferença
de 102 dias entre a duração do período de enchente (ascensão ou subida das águas) e o de vazante (recessão). Isso quer dizer que sendo a
vazante mais rápida que a enchente, haverá mais tempo de solo exposto e disponível para o cultivo, ao longo do ciclo anual (Figura 5).
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Figura 4. Estratégias de migração utilizadas pelos ribeirinhos das comunidades da Ilha da
Marchantaria. Elaborado pelo autor. (Fonte: Soares et al., 2003).
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Figura 5. Cotagrama médio de Manaus (1903 a 2008).
Fonte: http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/
519396/respostarecurso1previsoes%20Alerta%20de%20Cheias%20Manaus

Em anos anormais, quando a enchente é abreviada, pode ser que os
agricultores, especialmente aqueles que estiverem ocupando as cotas
mais baixas, sejam surpreendidos e não tenham tempo suficiente para
fazer a colheita. Por isso, a relevância de o pulso de inundação ser plenamente previsível e que haja mecanismos de alerta precoce.
Dadas essas características ambientais, o calendário agrícola da várzea é então praticamente determinado pelo ritmo de subida e descida
das águas. Na Marchantaria, foi observado que durante os meses de junho e julho, que correspondem ao pico da cheia, as atividades agrícolas
são praticamente inexistentes (Figura 6). As atividades de preparo do
solo e semeadura se concentram nos meses agosto e setembro, início
da vazante. No entanto, os ocupantes de áreas mais baixas, com menor tempo para o cultivo, adotam uma alternativa inusitada que é a de
preparar a área (supressão da vegetação) no início da enchente. Desse
modo, quando as áreas são novamente expostas na vazante que segue
já estarão prontas para a semeadura.
O período de colheita se prolonga de outubro até maio, porque são
culturas de ciclo curto, como as hortaliças e de ciclo anuais, como mandioca e milho. Além disso, são colhidas as hortaliças cultivadas em
canteiros suspensos, o que permite a produção, mesmo nos primeiros
meses da enchente.
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Figura 6. Calendário agrícola da ilha da Marchantaria. Elaborado pelo autor. (Fonte:
Soares et al., 2003).

Declínio das “grandes” culturas da várzea
Além das mudanças mais recentes decorrentes das mudanças climáticas, mudanças demográficas e econômicas já vinham afetando as
atividades agrícolas das várzeas desde meados da década de 1970 e que
se intensificaram na década de 1990, com a liberalização e abertura da
economia. O caso mais emblemático é o da decadência da agroindústria
das fibras naturais, baseada no cultivo de juta e malva (Figura 7).
O trabalho de Araújo et al. (2017) avalia esses fatores limitantes de
ordem econômica e as políticas públicas que foram implementadas
na tentativa de dar uma sobrevida para essa atividade que dominou a
paisagem das várzeas por meio século. Dentre os fatores considerados
limitantes para economia das fibras naturais cultivadas nas várzeas,
no Amazonas, é a dependência da compra de sementes com procedência de outros estados. Os agricultores de várzea não conseguem
produzir suas próprias sementes, por que a plantas são colhidas antes
de completarem o ciclo, por causa da qualidade das fibras e também
porque, e principalmente, as áreas de cultivo são inundadas antes que
as plantas frutifiquem. Bentes et al. (2017) estabeleceram os parâme42
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Figura 7. Produção nacional anual de juta e malva no período de 1974 a 2018.
Elaborado pelo autor. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal https://sidra.ibge.
gov.br/tabela/5457

tros agronômicos para a produção de sementes de malva em área de
terra-firme. No entanto, até o momento, poucos agricultores se interessaram pela possibilidade.
Outra ordem de limitação bastante severa se abatia sobre a expansão
e desenvolvimento de políticas públicas de apoio à ocupação agrícola
da várzea. Desta vez não decorrente dos fatores ecológicos propriamente ditos, mas de fatores de ordem social, precisamente de entendimentos ou interpretações jurídicas. Durante décadas, o INCRA, como órgão
responsável pela regularização fundiária, se recusou a reconhecer as
posses em área de várzea, por considerar que seriam áreas de preservação permanente e por não haver um entendimento sobre a dominialidade desses terrenos alagáveis.
O estudo encomendado pelo ProVárzea e liderados por Benatti, abriu
caminho para que o Ibama viesse a propor ao INCRA e à Secretaria de
patrimônio da União um novo modelo de regularização fundiária para
a Várzea. Com os novos entendimentos sobre a natureza jurídica e dominialidade da várzea propostos pelos estudos acima citados ficou esclarecido que uma vez que as várzeas não seriam APP vez que essas só
atingiriam a terra-firme. Isso porque o Código Florestal (Lei nº 4.771/65
alterada pela Lei nº 7.803/89 e Medida Provisória nº 2.166-67/01) definia que as Áreas de Preservação Permanente são “florestas e demais
formas de vegetação natural, coberta ou não por vegetação nativa, ao
longo dos rios desde seu mais alto nível em faixa marginal”.
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Quanto à dominialidade dos terrenos de várzea, os especialistas contratados pelo ProVárzea concluíram que “a dominialidade das várzeas
da calha do Amazonas-Solimões é pública federal, sendo um bem público de uso comum, prevalecendo o interesse público sobre o particular”.
Recomendaram que a forma ideal para regularizar o uso e a ocupação
dessas áreas pelos seus moradores tradicionais seria com os contratos
de concessão de uso dos recursos “e não a cessão da área onde estão
inseridos. Esse procedimento otimiza a utilização dos recursos e evita
litígios, a cada ano, com as novas diferenças do solo causadas pelas
inundações” (Benatti et al., 2005).
Diferentemente da regularização fundiária em terra firme, a várzea
possui peculiaridades ecológicas e sociais que obrigam um trabalho
diferenciado no reconhecimento das posses e territórios. Atualmente,
existem distintas formas de legitimação do apossamento das populações tradicionais, por exemplo a Reserva Extrativista (Resex); Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Propriedade Quilombola e
Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE); todos elas podem ser
criadas em área de várzea. Exemplos dessas áreas são os PAEs, criados
em 2007 na várzea do rio Solimões, na Ilha da Paciência, Ilha do Baixio,
Ilha Maria Antonia, Ilha Muratu e Ilha Jacurutu (INCRA/AM, 2017).

Agricultura na várzea e as modificações na legislação florestal
Deve ser considerado um avanço para a segurança jurídica na destinação dos recursos das várzeas o fato da nova lei florestal trazer em seu
artigo 3º. uma definição de várzea de inundação ou planície de inundação com sendo “áreas marginais a cursos d’água sujeitas a enchentes
e inundações periódicas”. No entanto, as modificações na legislação
florestal incidiram diretamente sobre a natureza jurídica da várzea, em
particular quanto à incidência das Áreas de Preservação Permanente
(APP). A lei 12. 651 de 2012, denominada Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ao contrário do que estabelecia o Novo Código Florestal de
1965, determinou que as APP seriam contadas a partir do leito regular
e não desde o seu nível mais alto. Isso implica dizer que a interpretação
proposta pelo ProVárzea não será mais válida, já que pelo menos a parte da várzea inundada apenas nas cheias anormais (várzea alta) passa
a ser considerada uma APP.
A nova lei florestal define como atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, as que implicam no uso agrícola das várzeas e dentes
estas, as seguintes: abertura de pequenas vias de acesso interno; construção de moradia de agricultores familiares; exploração agroflorestal e
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manejo florestal sustentável, comunitário e familiar. Assim, poder-se-ia
concluir que a atua lei florestal brasileira estabelece que, excepcionalmente, a várzea baixa que não é APP, seja passível de ser ocupada por
agricultura de ciclo curto, muito embora é sabido que essas áreas também são ocupadas a cada ciclo por vegetação nativa em regeneração,
ou seja, em estágios iniciais de sucessão. No entanto, no caso das áreas
de várzea alta, que podem ser APP, estas poderiam ser ocupadas por
moradias e cultura perenes. Essas exceções, no entanto, não incluiriam
a formação de pastagem ou criação animal.

Mudanças climáticas e os impactos na biota
Essas mudanças políticas e as próprias mudanças climáticas impõem
uma nova agenda de pesquisas sobre os sistemas agrícolas tradicionais
da várzea. O grande impacto cientifico que elas ocasionaram foi uma
mudança de paradigma. No caso dos estudos sobre várzea, tal mudança implicou em substituir a visão histórica de um sistema em equilíbrio
dinâmico e estável, para uma visão em que o sistema é considerado
como em fase de mudança, com consequências sobre a perda de previsibilidade e os riscos de se alcançarem os limites de resiliência do
sistema com a ultrapassagem dos tipping points para as espécies e para
as funções ecossistêmicas.
Para isso, os grupos de pesquisa reformularam suas agendas. No
caso do INPA, foi formalizado o grupo Ecologia, Monitoramento e Uso
Sustentável de Áreas Úmidas (MAUA), disponibilizado na internet. Os
estudos passaram a abordar exatamente as mudanças na variabilidade
dos fatores ecológicos que regulam os ciclos de vida da biota e cuja previsibilidade estabeleceu os limites para a seleção dos organismos. Esses
novos estudos concluíram que “... a mortalidade massiva de árvores
adaptadas à inundação e elevada vulnerabilidade à estiagens associada
com incêndios em um clima potencialmente mais quente é esperado
que cause um grave desequilíbrio neste ecossistema vulnerável” (Neves
et al., 2019).
Na Universidade Federal do Amazonas, a partir do Projeto com financiamento do CNPq, o projeto “Resilidades - populações humanas:
estratégias adaptativas sobre as influências dos eventos extremos na
Amazônia”, foi criado o grupo de pesquisa de mesmo nome para conduzir uma nova agenda de pesquisa sobre o uso agrícola da várzea
agora com o enfoque das mudanças climáticas. O modelo teórico da
nova agenda de pesquisa está baseado no pressuposto de que os eventos climáticos extremos, que se manifestam no caso das várzeas como
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cheias e vazantes anormais são percebidas pelas populações residentes
como mudanças ambientais e que a partir dessa percepção passam a
adotar respostas adaptativas de modo espontâneo.
Na primeira fase dos estudos, as áreas de pesquisa escolhidas foram
4 localidades da Costa da Terra Nova e um distrito rural do Município
de Careiro da Várzea. Estas localidades ocupam diferentes porções da
ilha, com cotas de terrenos bem variadas e em áreas de deposição ou
erosão mais ou menos intensas, de modo que a influência do ambiente
sobre a percepção e as respostas adaptativas das populações pudessem
ser avaliadas. Trata-se, por tanto, da mesma região estudada por Sternberg (1989) há 6 décadas.
Para identificação dos eventos de cheia e vazante que pudessem ser
considerados como extremos ou anormais, tomou-se como referência
a série histórica de registros diários da cota do rio Negro no porto de
Manaus. Para cada ano no período de 1904 a 2015, foram identificadas
as cotas máximas e mínimas. Os valores extremos foram aqueles superiores ou inferiores à média histórica mais ou menos um desvio padrão,
para a cheia e para a vazante respectivamente. Definidos os limiares,
concluiu-se que para o período compreendido, houve 14 eventos de
cheias extremas e 15 de vazantes extremas.
Observou-se que houve uma maior concentração de eventos de cheia
extrema a partir dos anos 1970; já para as vazantes extremas há um
intervalo longo sem ocorrências entre os anos 1960 e 1990 e uma concentração após 1995.

Adaptação as populações ribeirinhas às mudanças climáticas
Seguindo o modelo teórico do projeto Resilidades, a primeira abordagem junto às populações residentes foi a averiguação das percepções.
Para isso, foi necessário avaliar a precisão das percepções sobre os ritmos e intensidades das variações dos pulsos de inundação. Assim, foi
perguntado aos moradores qual o mês em que o rio começa a encher
(início da enchente) e o mês que começa a vazar (início da vazante).
Não parece haver discrepância entre os dados declarados e aqueles registrados pelo Porto de Manaus, no que se refere à frequência das datas
de início da vazante. Isto é, a frequência dos dados recordatórios é muito semelhante à frequência dos dados registrados.
Já para os dados de início da enchente parece haver divergência, particularmente quanto à ocorrência de respostas que indicam os meses de
janeiro a maio como sendo o início da enchente. Isso pode ser explicado
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pelo fato de os respondentes considerarem o fenômeno a partir do seu
ponto de observação, ou seja, da data em que o nível do rio atinge a
cota em que residem e onde têm duas moradias instaladas. Por tanto,
para alguns desses moradores, a enchente começa depois do transbordo
do canal principal e as águas começam a invadir a planície de inundação propriamente dita, o que ocorre meses após o rio começar a subir.
Para que haja uma mudança comportamental, ou seja, que uma resposta adaptativa seja posta em prática, é necessário que os morados
percebam que o regime hidrológico esteja sofrendo mudanças. Assim,
quando perguntados sobre se houve mudança no padrão das cheias nos
últimos anos, a grande maioria das mulheres (86,5%) e dos homens
(81,6%) responderam que sim, sem divergência significativa entre os
gêneros. Esse percentual foi ainda maior na localidade da Costa da Terra Nova (95,7%); nas demais localidades, cerca de 15 a 20% não consideraram ter havido ou estar havendo mudanças. Para os moradores
da ilha do Careiro da Várzea, as cheias estão mais intensas (40%); mais
frequentes (30%); menos previsíveis (20%) e mais prolongadas (20%).
Os principais resultados do estudo de percepção ambiental são que:
• As populações ribeirinhas vinham percebendo com bastante exatidão a regularidade das flutuações sazonais do nível dos rios da
região;
• Inundações sazonais são agora percebidas como mais frequentes,
o que corresponde ao padrão detectado nos registros históricos;
• Vazantes dos rios são percebidas conforme as mudanças na paisagem local: a exceção dos moradores da Costa da Terra Nova,
os ribeirinhos consideram que as vazantes estão menos intensas
e menos severas, o que é corroborado análise de tendências da
série histórica;
• A intensidade do evento hidrológico explica as variações na percepção coletiva já que a frequência de recordação variou proporcionalmente com cota máxima ou mínima no ano observado;
• Uma vez que essas populações percebem as mudanças de padrão, elas podem passar a desenvolver estratégias adaptativas
voluntárias para lidar com os atuais limites e imprevisibilidade
do sistema socioecológico.
Para se avaliar os impactos das mudanças ambientais nos ambientes
de várzea foram estabelecidos indicadores sociais e ambientais. O primeiro indicador ambiental avaliado foi a observação de eventos de morte caGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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tastrófica de árvores. Os moradores foram instados a declarar se e desde
que ano observavam vir ocorrendo a morte incomum ou catastrófica das
árvores. A frequência de respostas apresenta um pico acentuado para o
ano de 2009 e um segundo pico em 2012; esse último ano corresponde à
2ª maior cheia da série, superando a cheia de 1952, a 3ª maior, superada
apenas pela cheia de 2012. Os dados indicam uma clara associação entre
a morte catastrófica e o evento das cheias extremas.
O indicador social escolhido para avaliar os impactos das mudanças
climáticas foi a taxa de absenteísmo nas diferentes séries do sistema
educacional. Foram computadas as frequências dos estudantes das 5
escolas da região de estudo. Quando as taxas de inassiduidade média
anual são relacionadas com a cota mínima do respectivo ano, verificou-se que há uma correlação significativa apenas para turmas das da
2ª e 3ª séries. Isso indica que apenas os estudantes mais jovens são
mais vulneráveis aos eventos de seca extrema. Não houve resposta para
eventos de cheia extrema.
Ao contrário do que se esperava na várzea atualmente, os períodos
de vazante representam um stress mais severo que os períodos de cheia
para o sistema escolar. Isso porque o sistema já está adaptado, seja pelo
calendário diferenciado para a várzea, seja pelo fato de que o principal
impacto do evento extremo de vazante é exatamente a interrupção dos
meios de transporte. Na vazante, o percurso entre a casa e a escola se
torna inviável ou muito arriscado ou penoso o que pode levar país e responsáveis a não decidirem que as crianças menores não sejam expostas.
O segundo indicador social foi associado ao sistema de moradias,
mas especificamente à altura dos assoalhos. Os moradores foram questionados se e quando haviam reconstruído ou reformados suas casas
para ajustá-las ao nível médio das enchentes ou pela necessidade de
afastá-las das áreas de erosão (terras caídas). Observou-se que houve
um aumento substancial da ocorrência desse tipo de resposta a partir
da cheia histórica de 2009
Diferente do esperado, a opção de casa flutuante não é a resposta
preferida pelos moradores. Dentre as razões alegadas estão o elevado
custo desse tipo de construção, o problema de encalhe durante a vazante e a limitação para a ancoragem em áreas de menor correnteza. Além
disso, os moradores alegaram a maior exposição ao risco de assaltos
por piratas que essas casas oferecem.
Como a tecnologia e a arquitetura tradicional de casas de palafita tornam-se instáveis para assoalhos mais altos que 3 metros, esse sistema

para algumas localidades já não é um sistema resiliente. Quando o sistema tem sua resiliência superada, a resposta adaptativa não é mais suficiente, sendo necessária uma transformação do sistema. Essa resposta
transformadora foi observada para o sistema de moradias, com a invenção
de um morador local para uma nova tecnologia de moradias “anfíbias”.
A nova tecnologia de moradia combina as vantagens de ambos os
tipos tradicionais de moradias: palafita e flutuante. O novo tipo de moradia é construído com materiais mais leves e de baixo custo, mediante
reaproveitamento. Durante a vazante, a casa fica assentada diretamente
sobre o solo ocupando a mesma cota de terreno que as casas tradicionais. No entanto, conforme ocorre a subida das águas, ela flutua acompanhando o nível das águas, ancorada no mesmo local.
O último indicador analisado, que é ambiental e social ao mesmo
tempo, foi o abandono (drop off) de cultivos. Mandioca, macaxeira e
milho são culturas que requerem mais de 6 meses para completar o ciclo de cultivo. Por isso, só podem ser cultivadas em cotas mais elevadas
e em anos sem a ocorrência de cheias anormais, já que essas causam
prejuízos e impactos negativos pela quebra da safra, e quando ocorrem
em anos sucessivos levam a perda de material propagativo. Observouse que a decisão de abandono desses cultivos começou a se tornar mais
frequentes entre os moradores a partir dos anos 2000, quanto cheias
extremas ocorrem em maior frequência e intensidade
Esses últimos estudos permitem concluir que a regularidade e a previsibilidade (sazonalidade) permitiram o desenvolvimento de respostas
adaptativas pelos agricultores ribeirinhos. No entanto, mais recentemente, os eventos hidrológicos extremos vêm provocando mudanças
significativas na paisagem, com impactos negativos nas atividades produtivas e de subsistência e o recente escalonamento de eventos extremos está forçando os sistemas socioecológicos ribeirinhos para além
dos seus limites de resiliência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos impactos negativos dos eventos climáticos extremos e em
resposta a esses impactos, as comunidades ribeirinhas estão sendo capazes de perceber as mudanças no ambiente e desenvolver soluções e
adaptações para continuarem morando e produzindo nas várzeas dos
rios amazônicos. Comprovação da capacidade de inovação e adaptação
dos agricultores de várzea é o caso mais recente que pude observar durante visita técnica em fevereiro 2020, na ilha do Careiro, trata-se da exGRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS
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periência desenvolvida há 3 anos por produtores locais com a construção
mecanizada de terraços para cultivo de hortaliças durante a cheia. Com
uso de escavadeira, os agricultores criaram um aterro de 1,20m de altura,
em uma área de 2.000m2, e afirmam que o investimento tem retorno em
um ano. Será necessário avaliar a experiência e sua viabilidade.
Num cenário de mudanças climáticas que se acentuam, espera-se
que as respostas de adaptação ou de transformação pelas populações
afetadas serão dificultadas pela imprevisibilidade desses fenômenos,
sendo, portanto, urgente a doção de medidas de precaução para proteção e defesa das comunidades ribeirinhas. Isso é notório no caso das
culturas perenes, principalmente as fruteiras, que tornou-se uma atividade inviávelpor causa das mortandade catastroficas das árvores devido às enchentes anormais e sucessivas.
Por suas características de elevada fertilidade natural quando comparada às terras firmes (Lima et al., 2007, Fajardo et al., 2009, Teixeira
et al., 2019), a agricultura na várzea teve e poderá continuar tendo
grande importância para a economia agrícola e a segurança alimentar
da região, especialmente no segmento da agricultura familiar ligada a
cultivos de ciclo curto, como é caso das hortaliças, em regiões próximas
aos grandes centros consumidores. Hortaliças requerem uso intensivo
de mão de obra e alcançam valores elevados no mercado de produtos
frescos vendidos diretamente ao consumidor. Essas duas características
são favoráveis à produção desses produtos pela agricultura familiar.
Porém, devido às características de solo inundável periodicamente e
de processos de sedimentação e erosão muito intensos, os terrenos de
várzea, em sua grande maioria, não são adequados para a produção de
larga escala, ou seja, não são apropriados para a implementação de sistemas de produção dependentes da mecanização das práticas de cultivo
em grandes áreas contínuas, considerando-se as tecnologias disponíveis
atualmente no país.
Os rios e suas áreas de várzea são ainda fundamentais para a manutenção da pesca comercial na região. As florestas de várzeas são consideradas as maiores florestas inundáveis do planeta (Barros &Albernaz,
2014) e seus ecossistemas abrigam grande número de espécies endêmicas e parcela significativa da biodiversidade terrestre e aquática do
bioma. Assim sendo, é importante também que sejam mantidas áreas
representativas desses ecossistemas como áreas protegidas.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS
Os terrenos pouco consolidados que constituem a várzea amazônica
são formados pela sedimentação do material em suspensão carreado
pelos rios que se originam nos contrafortes dos Andes, como o Japurá,
Madeira, Purus, Solimões e tantos outros que formam o caudaloso rio
Amazonas. Tais terrenos são ricos em minerais e é isso que confere seu
elevado grau de fertilidade. Ao lado disso, essas águas são igualmente ricas, daí ser também muito elevada a produção natural de plantas
aquáticas, peixes, quelônios e inúmeros animais. Essa é, essencialmente, a razão do adensamento das populações humanas ao longo das margens desses rios, principalmente quando ainda não havia estradas de
rodagem na região.
Apesar da elevada fertilidade do solo, o pouco aproveitamento da
várzea para a agricultura se dá em decorrência das inundações anuais,
principalmente nas partes mais baixas, onde o nível das águas atinge
cerca de 8 metros entre as estações de seca e cheia. Nesse caso, a agricultura incide mais fortemente em cultivares de ciclo curto, sendo os
cultivares de ciclo longo plantados apenas nas porções mais elevadas
da várzea, mas sempre sob ameaças de cheias extremas, um fenômeno
que vem ocorrendo com grande frequência nos últimas décadas por
causa das mudanças climáticas globais.
Se as várzeas impõem limitações à agricultura, por causa das inundações, é bom lembrar que são exatamente essas inundações as responsáveis pelo contínuo enriquecimento dos solos, bem como pela morte
das ervas daninhas que aí se desenvolvem e acabam competindo fortemente com os cultivares. Ou seja, sob vários aspectos, as várzeas
apresentam uma enorme potencialidade para a produção agrícola, tanto
em seus solos como também em suas águas, sendo que delas vem o
pescado, principal e rica fonte proteica da região.
Vários estudos mostram que o desmatamento gerado pela agricultura
familiar em ambientes de várzea não é tão significativo quanto aquele
que ocorre em ambiente de terra firme, pois nesse os solos são muito
pobres e dependem das cinzas das queimadas para continuar mantendo as plantações em nível economicamente viável. Com o esgotamento
desses nutrientes, o agricultor é forçado a abandonar a área, permitindo o crescimento da vegetação secundária por alguns anos, até que a
fertilidade volte a ocorrer; enquanto isso, novas áreas são desmatadas,
num processo altamente destrutivo. Daí esse tipo de agricultura ser denominado migratória ou itinerante.
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De acordo com Homma et al. (1998) e Richers (2010), cerca de 2 ha/
ano é a média de abertura de novas áreas para plantio pelos pequenos
produtores e que essa área é em torno de 3 a 4 vezes maior do que a
área média utilizada pelas famílias em ambiente de várzea. Evidentemente, a estabilidade dos solos para as roças e a possibilidade de uma
piscicultura livre de inundação é um dos principais fatores de vinculação das populações com as terras altas da Amazônia.
Por sua vez, as várzeas oferecem solos ricos e pescado abundante,
tendo por isso um forte atrativo para fixação das populações humanas.
Em estudos conduzidos no baixo Amazonas (Richers, 2010), foi verificado que mais da metade dos moradores se autodefinem como pescadores, sendo a agricultura considerada uma atividade secundária em
relação à pesca. Para essas comunidades, o pescado é a principal e mais
fácil fonte de proteína animal para seu consumo, troca e até venda.
Todas as evidências apontam para o fato de que as várzeas são ambientes com elevado potencial para a agricultura e que o maior desafio para isso está no desenvolvimento de técnicas agrícolas adequadas,
sobretudo o manejo dos recursos naturalmente disponíveis. Evidentemente, tais técnicas não podem ser aquelas aplicadas em terra firme,
centradas no sistema corte-queima e o manejo não pode ser tão espoliador como tem sido a prática da sociedade brasileira, herdeira do padrão
ocidental, inspirado na acumulação e desprezo pela natureza.
Parte das técnicas adequadas já existe, bastando apenas seu aperfeiçoamento e investimento para aumentar sua disseminação; técnicas
inovadas também são necessárias, para ampliar o repertório e tornar
mais eficiente e eficaz os modos de exploração. Evidentemente, todas
elas são importantes, devem ser bem aproveitadas e contar com o incentivo e apoio financeiro por parte dos governos.
A Amazônia é caracterizada pela diversidade e riqueza de água, solos, fauna e flora e é natural que tanto a agricultura da várzea como
da terra firme devem ser tratadas em conjunto, pois ambas se complementam e constituem em elementos indispensáveis para a fixação das
comunidades no interior e um fator positivo de produção, equilíbrio social e soberania nacional. Para isso, tanto as tecnologias sociais, como
também a ciência e a sociedade devem se empenhar para dinamizar a
produção e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente, fonte primeira
e última de todo bem estar humano.
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