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PRÓLOGO

Este tomo trata de dois temas muito especiais para Amazônia e que 
são complementares em suas abordagens ambientais e socioeconômi-
cas: Terra Preta de Índio e Sustentabilidade & Desenvolvimento. Afinal, 
nada mais justo e necessário do que compreender a herança indígena e 
vinculá-la ao processo de desenvolvimento nacional, especialmente da 
Amazônia. Para isso, o conhecimento é uma ferramenta indispensável. 

Esperamos que as informações e ideias apresentadas nessa obrar  sus-
citem profícuas análises e sirvam de balizamento para o processo explo-
ratório dessa região que vem sendo vítima de todo tipo de aventuras. Que 
a aventura do conhecimento compartilhado seja a baliza primeira.

Terra Preta de Índio (TPI) é um solo antropogênico, de origem indí-
gena, altamente fértil, rico em matéria orgânica; é encontrado em várias 
partes da Amazônia, formando manchas irregulares, de 1 a 500 hectares 
e que, no conjunto, ocupam uma área estimada entre 6.000 a 18.000 km2. 
Na presente obra são relatados os principais fatores e processos pedoge-
néticos envolvidos na formação desses solos, bem como algumas hipóte-
ses relacionadas com sua importância ambiental e socioeconômica. 

O objetivo maior dos estudos em curso no INPA e outras instituições 
de pesquisa é construir uma Terra Preta Nova (TPN), semelhante à TPI e 
que seja mais fértil que os solos predominantes nas áreas de terra firme da 
Amazônia. Além disso, combinar conhecimentos tradicionais com a tec-
nologia moderna, visando diminuir a taxa de desmatamento e aumentar 
o estoque de carbono no solo; recuperar áreas degradadas, incorporando-
-as no sistema produtivo regional e contribuir para o estabelecimento de 
uma agricultura familiar mais sustentável na Região amazônica.

Sustentabilidade diz respeito à compatibilização do crescimento eco-
nômico com a preservação ambiental e distribuição eqüitativa de ren-
da. Observa-se, no entanto, que essa premissa raramente é transforma-
da em prática, quer em nível pessoal ou coletivo. Em muitos casos, o 
termo é utilizado como mero discurso e álibi para a continuidade do 
inveterado processo de exploração e concentração de renda. 

Neste texto, são apresentadas algumas considerações sobre o mode-
lo de agricultura que vem sendo praticada no Brasil, com predomínio 
do monocultivo, centrado em menos de uma dezena de espécies, em 
detrimento dos sistemas agroflorestais que podem explorar centenas de 
espécies comestíveis regionais. 
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Com vista à sustentabilidade socioambiental, são apresentadas al-
gumas medidas relativamente simples, do ponto de vista operacional, 
destacando-se a redução da população humana de uma forma planeja-
da e educativa; aumento das áreas de florestas econômicas (refloresta-
mentos), revertendo parte do processo de desmatamento; recuperação 
de áreas degradadas com recomposição dos ecossistemas e socialização 
do conhecimento, preparando melhor a população mundial para as mu-
danças globais que vem acontecendo ao longo dos anos.

Espera-se que as medidas propostas possam resultar em menor im-
pacto antropogênico no planeta; maior diversidade de espécies usadas 
na alimentação humana; recuperação de ecossistemas e amenização 
dos impactos das mudanças climáticas, além da oferta de maior diver-
sidade de matéria prima para a bioindústria e mais oportunidades de 
emprego e renda.
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TERRA PRETA DE ÍNDIO
Resumo

Este capítulo traça uma panorâmica histórica da presença do homem 
na América do Sul e mais precisamente na Amazônia, tendo como foco 
sua interação com a floresta e a domesticação de plantas úteis para seu 
sustento. Nele são analisados alguns dados da Arqueologia e da Paleo-
botânica e feitos alguns comentários sobre os fitólitos, atualmente muito 
em voga nos estudos antropológicos e na busca de entendimento sobre 
as mudanças na vegetação e no clima regional. Ao lado do passado indí-
gena em que houve forte domesticação da floresta, também são tecidas 
considerações sobre o período colonial, no qual se tentou importar e 
impor modelos de desenvolvimento de outras regiões, sem levar em con-
sideração a verdadeira vocação da Amazônia e os legítimos interesses de 
seu povo, o que tem imprimido à região um permanente estado de sub-
desenvolvimento e que precisa ser revertido o quanto antes, tendo como 
base o desenvolvimento da Ciência, da Educação e de Políticas Públicas.

Palavras-chave: Solo antropogênico, Cultura indígenas, Biochar, Agri-
cultura, Amazônia Abstract

Abstract

Terra Preta de Índio (TPI) or Amazonian Dark Earth (ADE) is an an-
thropogenic soil of indigenous origin, highly fertile and rich in organic 
matter. It is found in several parts of the Amazon, forming irregular spots, 
from 1 to 500 hectares and that, in general, occupy an estimated area be-
tween 6,000 and 18,000 km2. This paper reports on the main factors and 
pedogenetic processes involved in the formation of these soils, as well as 
some hypotheses related to its environmental and socioeconomic impor-
tance. The major objective of ongoing studies at INPA and other research 
institutions is to build a New Black Earth (TPN), similar to TPI, that is 
more fertile than those predominant Amazonian rain forest soils. In addi-
tion, combine traditional knowledge with modern technology, aiming to 
reduce the rate of deforestation and increase the carbon stock in the soil; 
to recover degraded areas, incorporating them into the regional produc-
tive system and contributing to the establishment of a more sustainable 
family agriculture in the Amazon region.

Keywords: Anthropogenic soil, Indigenous culture, Biochar, Agricul-
ture, Amazon
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Introdução

Um dos maiores desafios da sociedade moderna é encontrar alterna-
tivas de uso, manejo e conservação das florestas tropicais. O desequilí-
brio entre a taxa de crescimento populacional e a demanda por alimen-
tos, reflete a urgência de se encontrar alternativas de exploração dessas 
áreas, sem degradar os ecossistemas naturais. Nesse contexto, os países 
detentores das florestas tropicais trabalham no sentido de conhecer me-
lhor as peculiaridades dessa cobertura vegetal e propor alternativas de 
uso, manejo e conservação desse recurso natural, levando em conside-
ração os aspectos econômicos, sociais e ecológicos. 

As florestas tropicais no Brasil cobrem uma área de aproximadamente 
cinco milhões de km2, equivalente a aproximadamente 60% do territó-
rio nacional. A planície amazônica constitui uma vasta bacia sedimen-
tar, localizada entre os Escudos das Guianas e do Brasil Central, ambos 
formados no Período Precambriano, vários milhões de anos atrás. As 
rochas desse complexo cristalino são predominantemente graníticas, 
gnaises e mica-xistos, sendo que as rochas graníticas estão concentra-
das mais na zona de fronteira das Guianas; os gnaises ocorrem mais 
nas zonas periféricas desse Escudo, enquanto que a mica-xisto – com 
intrusões de granitos e sienitos – ocupa a sua parte sul.  Essa forma-
ção geológica muita antiga, aliada ao clima quente e úmido, com uma 
precipitação pluviométrica média anual de 2.300 mm e amplitude de 
variação de pouco mais de 1.000 mm até 3.700 mm, contribuiu com 
os processos genéticos e pedogenéticos de formação dos latossolos e 
argisolos, predominantes na região e com baixos níveis de fertilidade.

Aproximadamente  75 % dos solos da Região amazônica pertencem 
às classes dos Latossolos (46%) e dos Argissolos ( 29%), ambos carac-
terizados por baixa fertilidade natural. Nos 25 % restantes estão inclu-
ídos os solos extremamente arenosos e quimicamente pobres (3,3%), 
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onde a vegetação natural é em geral do tipo savana, e solos com pro-
blemas de drenagem (13,3 %). Os solos moderadamente férteis e bem 
drenados ocupam 8,4 % da região, correspondendo a uma extensão de 
aproximadamente 40 milhões de hectares.

As hipóteses mais relevantes sobre a origem e os processos de forma-
ção das TPI’s relatam que esses solos foram formados por meio de an-
tigos depósitos de cinzas vulcânicas e material orgânico acumulado em 
lagos passados. Outros autores relatam ainda que as cerâmicas foram 
deixadas pelos Ameríndios, atraídos pela elevada fertilidade natural 
desses solos. A teoria mais aceita atualmente é que essas manchas de 
TPI’s foram, de uma maneira geral, formadas em sítios arqueológicos, 
locais de moradia dos indígenas Amazônicos no passado pré-histórico. 
Esses locais serviram de verdadeiros depósitos de resíduos de origem 
vegetal (folhas e talos de palmeiras diversas, cascas de mandioca, se-
mentes, etc.) e animal (ossos, sangue, gordura, fezes, carapaças de que-
lônios, conchas e outros), além de uma grande quantidade de cinzas e 
resíduos de fogueiras (carvão vegetal). Esse grande aporte de material 
orgânico contribuiu fortemente para a formação de solos férteis, com 
altos teores de carbono orgânico (C), fósforo (P), zinco (Zn) e manga-
nês (Mn) disponíveis, além de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) trocáveis.

A ocorrência de manchas de solos com horizonte superficial pro-
fundo e de cor escura, com elevados níveis de fertilidade e que re-
cobrem solos cauliníticos intemperizados, constituem uma das feições 
mais interessantes da paisagem amazônica e representa um importante 
registro da ocupação humana e do uso do solo por populações preco-
lombianas. Esses solos são conhecidos comumente como Terra Preta de 
Índio (TPI) ou Terra Mulata (TM) e ocorrem em manchas circulares ou 
faixas paralelas aos rios de diferentes dimensões. Na região de Belterra, 
Estado do Pará, manchas de TPI variam em geral de 0,1 a 0,5 hectares, 
mas foram encontradas áreas bem maiores, até 15 ha. Manchas de TPI 
entre 0,4 e 90 ha também foram encontradas ao longo dos rios Xingu 
e Tapajós, no Estado do Pará, bem como no Rio Negro e região de Ma-
naus e Itacoatiara, no Estado do Amazonas. Estima-se que o número 
de sítios arqueológicos é bem maior do que se conhece atualmente; 
estudos recentes indicam que as TPI’s podem cobrir aproximadamente 
0,5 a 0,3% de toda a Bacia Amazônica. 

As TPI’s e TM’s podem ser encontradas desde as bases inclinadas das 
montanhas das Cordilheiras dos Andes até a Ilha de Marajó, no Oceano 
Atlântico, inserida em uma variedade de solos e paisagens, em dimen-
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sões que podem variar de menos de um hectare até alguns quilômetros 
quadrados. Em toda a área, esse tipo de solo aparece com horizonte-A 
antrópico muito espesso, de coloração preta ou marrom escura, conten-
do pedaços de cerâmicas, pH entre 5,5 a 6,8, alto teor de fósforo e de 
matéria orgânica.

A teoria mais aceita por diversos cientistas é de que esses solos fo-
ram formados, através de resíduos acumulados em torno das antigas 
áreas habitadas pelos índios. Essa teoria tem sido reforçada com base 
nas seguintes características: a textura da Terra Preta (TP) ou da terra 
mulata (TM) é muito semelhante à textura dos solos adjacentes; exis-
te uma similaridade entre o subsolo subjacente à TPI’s, à TM e áreas 
circunvizinhas; ocorrência de Terra Preta em uma variedade de mesmo 
conjunto de paisagem; ocorrência de cerâmica e fragmentos líticos e 
características químicas comumente associadas com habitação humana 

O descarte de lixo dos povos que habitavam a Amazônia deve ter 
sido de grande significância para o aumento de matéria orgânica no 
solo. Produtos alimentícios de origem vegetal, como resíduos da man-
dioca, açaí, pupunha e bacaba, bem como produtos de origem animal, 
como conchas, ossos e carapaças de tatu, jabuti, caranguejo e outros 
produziram grande quantidade de matéria orgânica que não foi consu-
mida, permanecendo no local. 

Esses resíduos orgânicos foram os responsáveis diretos pelo aumento 
do teor de elementos químicos, importantes para a nutrição mineral das 
plantas cultivadas nas TPI’s. Estudo desenvolvido nas TPI de Belterra, 
Estado do Pará, verificou que o húmus daquela área era 6 vezes mais 
estável à decomposição que o húmus do Latossolo. A maior estabilidade 
da matéria orgânica da TPI, em relação à degradação faz com que ela seja 
considerada pelos caboclos como inesgotável em termos de fertilidade. 

Considerando que esses solos apresentam elevado conteúdo de car-
bono orgânico, cálcio, magnésio e fósforo, questiona-se como esses 
grupos indígenas ameríndios conseguiram produzir e agregar esses ele-
mentos à fertilidade dos solos e à nutrição das plantas. Também tenta 
explicar as propriedades químicas coloidais desses solos, questiona se 
sua estabilidade é resultado das suas características mineralógicas e 
que envolvem uma complexificação criptocristalina com um mineral de 
argila predominante como a Caulinita, através de ligações com o cálcio 
e o fósforo ou somente com o carbono orgânico.

A discussão sobre a intensidade de ocupação e a complexidade cul-
tural resultante da disponibilidade de recursos que poderiam permitir a 
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subsistência de grupos populacionais por longos períodos no tempo e 
no espaço é muito grande. As manchas de terras pretas estão presentes 
tanto nas margens do Rio Negro, como nas margens de rios de águas 
brancas, como no Rio Madeira. A freqüente presença de manchas de 
terras pretas nos diferentes ecossistemas e paisagens sugere que o ho-
mem pré-histórico que produziu esses solos tinha condição de se adap-
tar a diferentes habitats.  

Fertilidade do solo e estado nutricional das plantas

O alto nível de fertilidade apresentado pelas terras pretas de índio le-
vou as populações tradicionais (caboclos e ribeirinhos) a se deslocarem 
para essas áreas, visando sua exploração para produção de alimentos. 
Com isso, tais populações ou comunidades recebem o mesmo nome 
da terra. De uma maneira geral, são pequenas propriedades variando 
em torno de 3 a 10 ha, sendo que somente 10 a 20% são formados por 
manchas de TPI’s. Em alguns casos existem também manchas de solos 
conhecidas como Terras Mulatas (TM’s) que são áreas de transição en-
tre as TPI’s e os solos adjacentes como o Latossolo Amarelo distrófico 
(LAd) e o Argissolo Vermelho Amarelo distrófico (AVAd). Essas terras 
mulatas podem apresentar dimensões variadas, entre 0,5 ha até mais 
de 300 ha.

Comparando a fertilidade das TPI’s com a das TM’s, observa-se que 
essas últimas apresentam fertilidade inferior, porém são muito mais 
férteis que os solos adjacentes. A diversidade de solos presentes nes-
tas pequenas propriedades levou os agricultores familiares a desenvol-
verem técnicas de manejo, uso e conservação dessas áreas, visando 
maximizar a produção e diminuir os custos, adotando práticas con-
servacionistas e evitando a degradação desses solos. Nesse sentido, é 
muito comum praticas de rotação de culturas de espécies anuais (feijão 
de corda, milho, abobrinha, berinjela, pepino, pimenta de cheiro, cou-
ve, pimentão, cubiu, amendoim, etc), com espécies de ciclo bianuais 
(maracujá, banana, mandioca, macaxeira) e perenes (laranja, mamão, 
limão, acerola, manga, tucumã, cupuaçu, pupunha, abacate, castanha 
do Brasil, açaí, rambutã, etc.).

Com relação às práticas adotadas no manejo da fertilidade das TPI’s, 
de uma maneira geral os produtores utilizam fertilizantes orgânicos, 
como esterco de gado, cama de aviário (mistura de pó de serragem com 
fezes dos frangos de corte) e esterco de galinha puro (somente fezes das 
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galinhas poedeiras). Além desses fertilizantes orgânicos, é muito comum 
a aplicação de fertilizantes minerais industrializados, como as formula-
ções contendo altos teores de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). 

Como corretivo de acidez, os proprietários costumam aplicar calcário 
dolomítico, com elevado poder de neutralização (PN), altamente reati-
vos (RE) e com alto Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT). Esse 
corretivo é mais recomendado para o cultivo de espécies de ciclo curto, 
em solos com acidez moderada e alta (pH variando de 4 a 5,5), com 
baixos teores de bases trocáveis (K, Ca, Mg), P disponível, alto teor de 
argila de atividade baixa (solos cauliníticos) e elevado teor de minerais 
secundários como os óxidos de ferro e alumínio. Essas características 
químicas e mineralógicas, normalmente encontradas nos latossolos e 
argissolos, são responsáveis pelo alto poder de fixação de fósforo, tor-
nando esse nutriente indisponível para as plantas cultivadas nos solos 
adjacentes as TPI’s. 

As TPI’s são altamente férteis, necessitando de pequenos ajustes no 
balanço de macronutrientes e micronutrientes essenciais para o cresci-
mento e produção das culturas. No entanto, o uso excessivo e indiscri-
minado de corretivos de acidez, fertilizantes orgânicos e minerais, sem 
controle e recomendações técnicas, pode ocasionar um desbalanço nu-
tricional, degradação e esgotamento do potencial produtivo desses solos. 
O Grupo de Pesquisa Terra Preta Nova da Amazônia Central (GPTPN) 
do INPA continua desenvolvendo pesquisas e desenvolvimento tecnoló-
gicos, repassando todas as experiências adquiridas nos últimos dez anos 
aos pequenos e médios produtores, estabelecidos nesses solos, no senti-
do de evitar a utilização excessiva desses fertilizantes e corretivos. 

Basicamente, esses solos necessitam de ajustes na relação Carbono e 
Nitrogênio (C: N), devido à intensa atividade biológica e alto consumo 
de N pela biota existente no horizonte A antrópico. Além disso, é pre-
ciso atenção especial para a relação entre potássio, cálcio e magnésio 
(K:Ca:Mg). O fato de as TPI’s terem sido originadas de compostos orgâ-
nicos e não das rochas primárias e secundárias, faz com que esses solos 
apresentem baixo teor de potássio (K), necessitando, portanto, de uma 
fonte complementar para equilibrar a citada relação. Por outro lado, 
considerando que a relação cálcio:magnésio ideal encontrada em solos 
férteis fica em torno de 4:1; nas terras pretas de índio essa relação, de 
maneira geral, é muito alta devido ao elevado teor de cálcio e magnésio 
existente nesse tipo de solo.  
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Outros fatores químicos e físicos, altamente relevantes, mas que ain-
da carecem de investigação científica são os altos teores de P e Zn 
disponíveis, associados ao baixo teor de ferro e daí surge uma impor-
tante questão: - como explicar que algumas espécies frutíferas, como a 
laranjeira, o mamão, o cupuaçu e outras espécies cultivadas nas TPI’s 
apresentam sintomas de carência nutricional de zinco (Zn), semelhante 
ao sintoma apresentado para essas mesmas espécies, quando cultiva-
das em solos adjacentes (Latossolo e Argissolo) e que apresentam baixo 
teor desse nutriente? Uma possível explicação para essa carência de Zn 
nas plantas (folhas novas pequenas, amareladas e pontiagudas, figura 
1) pode estar relacionada com a reação química do Zn com as diferen-
tes formas de P, formando compostos insolúveis de Fosfato de Zinco, 
tornando esse micronutriente indisponível. 

O solo é considerado um corpo dinâmico e, consequentemente, os 
processos e reações físicas, químicas e biológicas ocorrem simultanea-
mente e com bastante intensidade, interferindo diretamente nas reações 
de oxidação e redução, índice de acidez e biodisponibilidade dos nu-
trientes para as plantas. Na tabela 1 e figura 2 são mostradas diferenças 
nos atributos químicos determinados em amostras de Terra Preta de 
Índio, Terra Mulata e Latossolo. 

Os principais atributos químicos, que configuram a elevada fertili-
dade das TPI’s são altos teores de P, Ca, Mg, Zn e Mn; baixo índice de 
acidez com valores de pH, em geral, acima de 5,7 e baixos teores de Al 

Figura 1. Folhas novas de laranjeira cultivada em TPI, com sintomas de carência de zinco (Zn). 
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trocável. Por outro lado, os Latossolos, considerados com baixo nível 
de fertilidade, em geral apresentam pH menor que 5,0; valores de P 
disponível menores que 5,0 mg kg-1; altos teores de Al trocável e baixos 
teores de Ca, Mg e K  (Tabela 1).

Na tabela 2 são apresentados os resultados das análises de nutrientes 
de folhas coletadas em pomares de laranjeiras na fase de produção, 
cultivadas em TPI’s, LA e TM. Com base nas faixas estabelecidas como 
adequadas para a cultura da laranjeira, variedade pêra-rio (Malavolta 
et al. 1997), pode-se constatar que os valores de fósforo (P) e ferro (Fe) 
estão acima da faixa, enquanto que potássio (K) e manganês (Mn) es-
tão abaixo da faixa considerada adequada. Por outro lado, os valores 
encontrados para as plantas cultivadas nos demais solos (LA e TM) 
mostram que as mesmas apresentam severas deficiências de todos os 
macronutrientes e micronutrientes analisados. 

Tabela 1. Atributos químicos em amostras de Terra Preta de Índio (TPI), Terra-Mulata 
(TM) e Latossolo Amarelo distrófico (LAd), profundidade 0-20 cm, cultivados com 
laranja pêra-rio (Citrus sinensis), Costa do Laranjal, Município de Manacapuru-AM. 

Teores de nutrientes no solo

Solo pH(H2O) pH (KCl)
P

mg/kg-1

Al3+ K Ca Mg
SB** t** m%**

Fe Zn Mn

cmolc/kg-1 mg/kg-1

TPI 5,9 5,1 458,5 0,13 0,16 8,45 1,36 9,98 10,10 2,93 22,97 7,32 19,91

TM 5,0 4,5 13,53 0,25 0,17 3,36 0,84 4,37 4,62 5,41 79,3 2,15 10,45

LAd 4,4 4,2 4,54 1,21 0,18 0,74 0,19 1,11 2,32 52,16 174 0,39 3,13

TA* - - 16-40 - 0,1-0,3 1,6-4,0 0,6-1,0 2,1-5,0 2,6-6 21-40 10-80 0,2-0,5 8,0-35

Figura 2. Da esquerda para a direita: Latossolo Amarelo Distrófico (LAd), estrada de Balbina, km 
42, Município Presidente Figueiredo – AM; Terra-Mulata (TM), Comunidade Costa do Laranjal, 
Município de Manacapuru – AM e Terra Preta de Índio (TPI), Município de Rio Preto da Eva – AM.
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Propriedades físicas e químicas

As TPI’s ocorrem em muitas variedades de um mesmo conjunto de 
paisagens, quase sempre acompanhadas de cerâmica e fragmentos líticos 
e tem características químicas comumente associadas com habitação hu-
mana. Sua textura varia de acordo com a classe de solo que predomina 
na paisagem; assim, é possível encontrar manchas de TPI’s com textura 
bastante arenosa, como também áreas com textura franco-arenosa, fran-
co-argilosa e até mesmo muito argilosa. Ou seja, apresentam diferenças 
marcantes quanto as porcentagens de areia, silte e argila.

Manchas de terras pretas inseridas em áreas que predominam Latos-
solos, em geral apresentam textura argilosa; por outro lado, manchas 
de terras pretas, onde o solo adjacente é um Argissolo, apresentam tex-
tura das terras pretas média e arenosa respectivamente. Portanto, existe 
uma similaridade nas propriedades físicas e químicas entre o subsolo 
subjacente à TPI’s e a TM’s e o subsolo dos solos circunvizinhos, os 
Latosolos Amarelos (LA).

As TPI’s apresentam horizonte A antrópico variando de 20 cm até 
mais de 100 cm de profundidade, coloração bastante escura, com ocor-
rência de fragmentos de cerâmica e biochar ao longo do horizonte A 
antrópico. O alto conteúdo de matéria orgânica existente nas TPI’s con-
tribui para diminuir a densidade do solo e aumentar o volume de macro 
e microporos, favorecendo a circulação de água e ar, aumentando a 
atividade biológica e favorecendo o crescimento do sistema radicular. 

Tabela 2. Resultados das análises de macro e micronutrientes de folhas de laranja (Citrus 
sinensis) no solo Terra Preta de Índio (TPI), Terra Mulata (TM) e Latossolo Amarelo 
distrófico (LAd). Média de 30 amostras simples de folhas retiradas em cada tratamento.

Teores de nutrientes foliares

Solos
P K Mg Fe Zn Mn

g kg-1 mg kg-1

TPI 5,16 15,84 1,71 246,52 3,19 54,0

TM 0,17 1,95 0,49 0,84 0,08 0,04

LAd 0.44 3,71 0,44 0,94 0,08 0,10

TA* 1,2 - 1,7 10,0 - 14,0 2,5 - 3,0 130,0 – 300,0 25,0 – 49,0 25,0 – 49,0

*: Teores adequados de nutrientes foliares considerados adequados para a cultura da laranja 
(Malavolta et al. 1997)
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O carbono pirogênico existente nas TPI’s não contribui para elevar o 
conteúdo de nutrientes, porém participa no complexo de troca do solo, 
apresentando adsorção e desorção dos nutrientes. As TPI’s apresentam 
altos teores de P, Ca, Mg, Zn provenientes de resíduos orgânicos de 
origem animal e vegetal e de maneira geral apresentam pH(H2O) na 
faixa de 5,2 – 6,4; P disponível (60 - 250 mg.kg-1), Zn e Mn (200 e 450 
mg.kg-1); elevados teores de matéria orgânica, altamente estáveis e in-
tensa atividade biológica; baixa concentração de alumínio (Al+++), 
alta capacidade de troca de cátions (CTC) e baixa porcentagem por 
saturação por alumínio no complexo de troca.  

As Terras Pretas de Índio estocam muito mais carbono do que os La-
tossolos  e Argissolos. Por outro lado, o carbono pirogênico nela presen-
te é  recalcitrante e persiste nesses ambientes. As partículas de biochar 
estão concentradas na fração mais fina do solo e são responsáveis pela 
coloração escura  do horizonte A antrópico.

Biochar

Biochar é um material sólido, rico em carbono pirogênico (Figura 3), ob-
tido a partir da conversão termoquímica de biomassa de origem animal ou 
vegetal, com suprimento limitado de oxigênio (O2) e a temperaturas rela-
tivamente baixas, inferior a 700ºC. Devido apresentar estrutura aromática 
formada por ácidos carboxílicos e fenólicos, ele é química e biologicamente 
mais estável que a matéria orgânica utilizada para sua fabricação. 

Figura 3. Raízes de laranjeiras, crescendo em amostras de biochar, com elevado teor de água.
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O biochar pode ser usado como condicionador físico, químico e bio-
lógico do solo, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas; 
ele serve para aumentar a eficiência agronômica dos fertilizantes fos-
fatados, diminuindo a perda de fertilizantes nitrogenados e potássicos 
mais solúveis, controlando a lixiviação de metais pesados para o lençol 
freático, bem como estocar carbono no solo e ainda diminuindo a emis-
são de gases de efeito estufa.

O Biochar apresenta alta superfície específica, mas baixa adsorção de 
amônia. Grupos funcionais, como ácidos carboxílicos e grupos fenóli-
cos, formados a partir da lignina e celulose estão presentes na camada 
superficial do biochar quando a matéria orgânica fresca é biocarboni-
zada na faixa de 400ºC a500ºC. O biochar não contribui para elevar o 
conteúdo de nutrientes, mas participa no complexo de troca do solo, 
apresentando adsorção e desorção dos nutrientes; por isso, ele desem-
penha um papel importante na retenção de água e nutrientes e na ativi-
dade biológica no solo, auxiliando a macro, meso e microfauna.

Considerações finais

Os conhecimentos básicos sobre as propriedades e características fí-
sicas, químicas e biológicas das terras pretas de índio podem contribuir 
para resolver os seguintes problemas: a) recuperar áreas degradadas, tor-
nando-as produtivas e incorporadas no sistema produtivo regional; b) 
contribuir para diminuir o desmatamento, por meio de uma agricultura 
familiar mais sustentável e produtiva na Região amazônica; d) construir 
um solo mais fértil, semelhante a Terra Preta de Índio, combinando os 
conhecimentos tradicionais com a tecnologia moderna, diminuindo a 
taxa de desmatamento e aumentando o estoque de carbono no solo.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Os dados apresentados no texto do palestrante nos remetem para um 
fato extremamente importante e até aqui pouco explorado: a contribui-
ção indígena para a formação da Terra Preta e também a sua importân-
cia estratégica para o cultivo de plantas destinadas à alimentação. 

Embora muitos agricultores em todo o mundo já soubessem que anti-
gas ocupações eram capazes de provocar o surgimento de solos férteis, 
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foi somente no final do século XIX que o termo Terra Preta antropogênica 
foi proposto formalmente por Dunn (1866), na obra “Brazil: the home for 
southerners”. Nas décadas seguintes, surgiram vários relatos de  geógra-
fos, geólogos, historiadores e arqueólogos que se apoiaram nesse estudo 
e intensificaram observações locais sobre o processo de formação da Ter-
ra Preta e também da mulata (um tipo de terra menos escura, geralmente 
situada em sua periferia e destituída de restos de cerâmica). 

Apesar de todo aporte de conhecimento, muitos fatos ainda não es-
tão bem determinados, havendo uma grande lacuna sobre a melhor 
destinação desses solos no contexto do desenvolvimento da Região 
amazônica. De todo modo, esse tipo de solo continua atraindo o in-
teresse de pesquisadores e instituições de várias partes do mundo, o 
que demonstra sua enorme importância para o universo acadêmico e 
também para a História e a Agricultura. 

Uma clara e efetiva demonstração de interesse com esse tipo de solo 
foi a criação do Grupo Terra Preta Nova, formado por pesquisadores de 
vários países, com predomínio de brasileiros, encarregado de desen-
volver estudos sobre o assunto. Além disso, já foram realizados vários 
congressos e simpósios sobre o tema, sempre com grande impacto na 
comunidade científica e também nos setores vinculados à agricultura. 

Dois livros-textos traçam um panorama geral sobre a origem, natu-
reza e perspectivas do uso das terras pretas antropogênicas: um, publi-
cado em 2003 (Amazonian dark earths: origin, properties and manage-
ment, editado por Johannes Lehmann, Dirce C. Kern e Bruno Glaser); 
outro, em 2004 “Amazonian dark earths: explorations in space and 
time, editado por Bruno Glaser e William Woods). 

Em 2009, um grupo de pesquisadores vinculados à Embrapa Oci-
dental publicou o livro “As Terras Pretas de Índio da Amazônia: carac-
terização e uso deste conhecimento na criação de novas áreas”. Além 
desses, vários outros livros e artigos científicos foram publicados mais 
recentemente sobre o tema, indicando que ele se reveste de grande im-
portância e significado na compreensão do solo e também da cultura 
indígena a ele associada.

Segundo Smith (1980), as primeiras teorias sobre a gênese da Terra 
Preta de Índio estavam baseadas em dois eventos geológicos importan-
tes: um, a emergência da Cordilheira dos Andes, que levou à deposição 
de extensas camadas de matéria orgânica e restos de animais e plantas 
em lagos que existiram no passado na Bacia Amazônica. O outro evento 
corresponde a deposição de poeira das erupções vulcânicas andinas, as 
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quais foram trazidas pelo vento e depositas em leitos de antigos lagos 
no vale amazônico.

Outra teoria alternativa se fundamentava nas práticas ritualísticas 
de enterros coletivos em urnas. Outra teoria secundária, derivada des-
ta, propunha que o recente sitio arqueológico de Belterra, no Pará, foi  
formado a partir pela deposição de plantas aquáticas e de cerâmicas 
indígenas utilizadas no preparo de  tubérculos de mandioca e outros 
alimentos vegetais. Incongruências sobre fatores e condições que pu-
dessem favorecer tal processo de formação desse tipo de solo, levaram 
a uma teoria mais robusta e atualmente bem mais aceita que considera 
tais solos como originados de atividades antrópicas em assentamentos 
indígenas antigos, entre 500 e 2.500 anos atrás. 

A teoria de base antropogênica não somente esclarece sobre a origem 
da Terra Preta de Índio, mas também se contrapõe a teorias que consi-
deravam a floresta amazônica formada por uma vegetação uniforme, 
compacta, intocada e na qual viviam populações indígenas pequenas, 
isoladas e atrasadas. Vários estudos têm demonstrado que a floresta 
amazônica é um mosaico, formado por vegetação nativa e plantada, 
resultando naquilo que os estudiosos denominam de “floresta domes-
ticada”. Aliás, esse foi o tema apresentado no Tomo XIV do Caderno de 
Debates do GEEA.

Reforçando a teoria antrópica, muitos estudos têm revelado que a 
Terra Preta de Índio é constituída basicamente de matéria orgânica, 
incluindo restos de comida e fezes, sob ação de fogo brando, o que 
leva à formação de carvão, ao invés de cinzas lixiviáveis pelas chuvas. 
Importante lembrar que o carvão é um poderoso retentor de nutrien-
tes, estabilizador da matéria orgânica e potencializador da capacidade 
de trocas iônicas, além de ser muito resistente à degradação biológica 
(Glaser & Birks, 2012). 

Para entender bem a situação em que tal tipo de solo foi formado, 
é preciso levar em conta que naquela época e naquele ambiente não 
haviam os animais domesticados que se alimentam das sobras, como 
porcos e ratos; nem também os plásticos e metais que atualmente infes-
tam todo tipo de lixo produzido, especialmente nas cidades. 

A Terra Preta de Índio é altamente biogênica, resultado da ação do 
fogo brando, mas com determinante ação de microrganismos presente 
nesses solos, como bactérias e fungos. Ou seja, trata-se de um solo sau-
dável, sem presença de lixo plástico ou substâncias tóxicas.
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Segundo Lins et al. (2015), os quintais modernos, estabelecidos sobre 
terras pretas de índio que receberam a influência de muitas gerações 
são mais  diversificados que os quintais sobre terras pretas que tive-
ram apenas uma ocupação no passado. Isso demonstra que a diver-
sidade ambiental mantém forte correlação com a diversidade cultural 
e também que o ambiente enriquecido pelos indígenas é duradouro, 
podendo-se manter estável e enriquecido por centenas de anos. A maior 
prova disso é que as populações tradicionais da Amazônia costumam 
estabelecer suas propriedades e sua produção agrícola nesses ambien-
tes enriquecidos, herdados dos indígenas. 

Essa também é uma prova de que os indígenas nos legaram uma 
lição valiosa sobre práticas verdadeiramente sustentáveis, a começar 
pelo desenvolvimento de estratégia simples, barata e inteligente de pro-
mover o desenvolvimento agrícola, mantendo a floresta em pé e, além 
disso, enriquecida pela introdução de plantas trazidas de outros locais.

Muitos podem pensar que a floresta amazônica foi mantida porque 
as populações indígenas eram reduzidas, mas estudos recentes provam 
que isso não tem fundamento. Ao contrário, segundo muitos autores, 
dentre os quais Denevan (1976), a Amazônia era povoada por uma 
população indígena gigantesca, estimada em cerca de 7 milhões de pes-
soas logo antes da chegada dos europeus.

Além dessa estimativa, outras evidências corroboram a existência de 
um grande contingente humano na Amazônia, destacando-se dentre 
elas o grande número de sítios arqueológicos, a presença de florestas 
antrópicas de babaçu e castanha e até mesmo numerosos geoglifos e 
as marcas de intrincadas redes de estradas que provavelmente ligavam 
muitas aldeias entre si (Schaan et al., 2007; Heckenberger, 2009; Moraes 
& Neves, 2012). 

Sem machado ou motosserra para derrubar árvores grandiosas e com 
inúmeras árvores provedoras de frutas, fibras, resinas e remédios, a 
manutenção da floresta era uma estratégia não somente plausível, mas 
necessária para a manutenção desse enorme contingente indígena, to-
talmente dependente de recursos naturais locais. 

Todos esses dados e evidências sugerem que as terras pretas de índio 
e grande parcela da floresta amazônica são de origem cultural. Segundo 
Balé (1989), cerca de 12% da  terra firme na Amazônia brasileira são de 
origem cultural e mais de 3% são formados por solos antrópicos.

Vários estudos têm mostrado que a maioria dos sítios arqueológicos 
na Amazônia está localizada nas margens dos rios, especialmente nos 
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de água branca, como Purus, Madeira, Juruá, Solimões e Amazonas e 
que cerca de 80% deles ocupam áreas com dois a cinco hectares, sendo 
a espessura do horizonte antrópico de 10 a 200 cm (Kern et al, 2003; 
Pessoa Junior et al., 2012). 

Outro dado interessante é que, para facilitar o serviço de fabricação 
de farinha, os índios costumavam amolecer a mandioca com água em 
potes de barro; além disso, também costumavam enterrar cadáveres em 
urnas de barro. Provavelmente, essa é a razão da grande quantidade 
de cerâmica e de restos de ossos humanos, incluindo dentes, nos sítios 
arqueológicos até agora investigados.

Ainda não se sabe se os sítios arqueológicos foram estabelecidos ape-
nas pelas etnias endêmicas da Amazônia ou se também teve a influên-
cia ou mesmo participação de etnias vizinhas, como a Maia e a Inca. 
De todo modo, os dados já apurados servem para elucidar três fatos 
interessantes: primeiro, que o vale amazônico comportou uma popu-
lação indígena muito numerosa e que se desenvolveu com um modelo 
firmado na caça, pesca, extrativismo e também cultivo agrícola. Segun-
do, que o cultivo agrícola estava assentado na exploração da  mandioca 
consorciada com árvores da floresta, como a castanheira, formando po-
licultivo, semelhante aos pomares ou sistemas agroflorestais modernos 
(Miller & Nair, 2006). Terceiro, a capacidade que os indígenas tiveram 
de manter um imenso contingente humano na Amazônia sem necessi-
dade de destruição da floresta.

Com base nisso, pode-se denotar que a cultura pode (e talvez deva) 
se adaptar ao ambiente e não se impor a ele de forma destrutiva, como 
vem ocorrendo nas últimas décadas. Afinal, mantida essa relação in-
terdependente ou dialógica, a destruição do ambiente corresponde à 
destruição da cultura, mais cedo ou mais tarde.

Um dado que chama bastante a atenção, nesse contexto, é que as 
numerosas e adensadas populações indígenas que dominavam a pai-
sagem amazônica se fragmentaram em populações menores. As causas 
aventadas para isso são várias (Balliett, 2007), compreendendo guerras, 
contração de doenças introduzidas pelos brancos e para as quais os in-
dígenas não possuíam resistência natural, invasão e ocupação de terras 
por madeireiros, garimpeiros, agropecuaristas e outros tipos de ludi-
briadores gananciosos e violentos. Além disso, também a usurpação de 
suas terras pelo próprio governo, quando decide instalar hidrelétricas, 
mineradoras, indústrias e outros projetos gigantescos em suas terras ou 
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em terras contíguas, mas que acabam trazendo impactos ambientais 
nos domínios indígenas.

Legado Indígena e Sustentabilidade

A Terra Preta de Índio constitui-se num interessante legado da cultura 
indígena, mas certamente seu valor não se circunscreve à tecnologia 
barata para formação de solo fértil. Talvez o maior legado seja a forma 
adequada para lidar com as sobras da alimentação, aquilo que hoje se 
denomina lixo orgânico e em que na sua grande maioria não tem servi-
do senão para produzir chorume nos lixões e poluir cisternas, nascen-
tes, riachos e vários outros cursos dágua.

Mantidas as devidas proporções e levando em conta o verdadeiro 
sentido de sustentabilidade, os indígenas foram muito mais cuidadosos 
e capazes de lidar com o lixo do que os cidadãos da sociedade dita ci-
vilizada. Isso se mostra ainda mais patente quando se compara o resul-
tado do lixo indígena, formador da Terra Preta e Morena com o lixo da 
sociedade moderna, impregnado de substâncias tóxicas e poluidoras.

Analisando esse quadro histórico, em que a sociedade indígena  legou 
à sociedade branca não somente a tecnologia da reciclagem, mas nume-
rosas parcelas de terrenos férteis ainda exploradas para a produção de 
frutas, grãos, legumes e hortaliças, é oportuno indagar o que a sociedade 
branca lhes deu ou tem dado em troca. O registro histórico aponta clara-
mente para o fato de que a sociedade moderna e branca tem uma pesada 
dívida para com a sociedade indígena, a começar pela invasão de suas 
terras, erosão de suas culturas e até extermínio de suas populações. 

O que a sociedade branca vem fazendo pelos indígenas, através das 
agências governamentais é muito pouco; geralmente se limita à assis-
tência hospitalar e prestação de serviços médicos e clínicos. No entan-
to, talvez o que os indígenas sempre necessitaram, desde a época do 
descobrimento pelos colonos portugueses, seja a quebra do preconceito 
cultural e o reconhecimento pelo universo de valores materiais e imate-
riais que eles legaram a essa e às futuras gerações.

As terras pretas de índio são um atestado físico e histórico dos indí-
genas que habitaram a Amazônia há milhares de anos e por anos a fio. 
Agora, tal legado se tornou num grande desafio para as comunidades 
indígenas e brancas que vivem na região. Ou seja, o que fazer delas, 
diante de um mundo ávido por informação e também pela economia e 
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desenvolvimento? Advogo duas alternativas complementares ou com-
binadas: estudo e utilização.

Estudo, para aprofundar o conhecimento sobre a natureza, origem e 
testemunhos históricos existentes nessas terras; testemunhos não so-
mente da adequada destinação do lixo orgânico, mas também dos mo-
dos de vida e da arte envolvida nos artefatos de cerâmica e da cultura 
indígena em geral. Utilização, no sentido de aproveitar essas manchas 
de solos riquíssimos e férteis para a produção de alimentos. 

A combinação de estudo e utilização deve visar a produção desse tipo 
especial de solo em larga escala, visando contribuir para a dinamiza-
ção da agricultura na região, que vem sendo praticada em meio a uma 
imensidão de solos naturalmente pobres em nutrientes e dependentes 
de intensa carga de calagem e adubo para produzir frutos, verduras, 
tubérculos e outros alimentos.

A Terra Preta de Índio é uma herança e marca cultural que se desen-
volveu na Amazônia por centenas de anos; é, também, um patrimônio 
que foi legado à geração atual e futura. Assim sendo, é dever de todos, 
a começar pelos acadêmicos, governantes e empresários, lutar para o 
conhecimento mais aprofundado desse patrimônio e também seu apro-
veitamento em bases sustentáveis. Essa seria a maneira mais apropria-
da de reconhecimento, gratidão e justiça ao legado que os indígenas 
nos deixaram e que temos o dever histórico e moral de utilizar bem e 
também preservar para as futuras gerações.
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SUSTENTABILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO
RESUMO

Sustentabilidade diz respeito à compatibilização entre crescimento eco-
nômico, preservação ambiental e distribuição eqüitativa de renda. Obser-
va-se, no entanto, que essa premissa raramente é transformada em prática, 
quer em nível pessoal ou coletivo. Em muitos casos, o termo é utilizado 
como mero discurso e álibi para a exploração  predatória e extrema con-
centração de renda. Desenvolvimento é a sustentabilidade em operação, a 
prática de suas premissas. Neste texto, são apresentadas algumas conside-
rações sobre o modelo de agricultura que vem sendo praticado nos países, 
com predomínio do monocultivo, centrado em menos de uma dezena de 
espécies e em detrimento dos sistemas agroflorestais que podem explorar 
centenas de espécies comestíveis. Com vista à sustentabilidade socioam-
biental, são apresentadas algumas medidas relativamente simples, desta-
cando-se a redução da população humana de forma planejada e educativa; 
aumento das áreas de florestas econômicas (reflorestamentos), revertendo 
parte do processo de desmatamento; recuperação de áreas degradadas com 
recomposição dos ecossistemas (restauração ambiental); maior diversida-
de de matéria prima para a bioindústria; mais oportunidades de emprego e 
renda e maior socialização do conhecimento.

Palavras-chave: desenvolvimento socioeconômico, agricultura nos tró-
picos, produção de alimentos, segurança alimentar, Amazônia

ABSTRACT

Sustainability refers to the compatibility between economic growth, en-
vironmental preservation and equitable distribution of income. It is noted, 
however, that this premise is rarely transformed into practice, either on 
a personal or collective level. In many cases, the term is used as a mere 
discourse and alibi for predatory exploitation and extreme concentration of 
income. Development is the sustainability in operation or the practice of 
its premises. This paper presents some considerations about the model of 
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agriculture that has been practiced in the countries, with a predominance 
of monoculture, centered in less than a dozen species and to the detri-
ment of agro forestry systems that can explore hundreds of regional edible 
species. With regard to social and environmental sustainability, some re-
latively simple measures are presented, highlighting the reduction of the 
human population in a planned and educational way; increased areas of 
economic forests (reforestation), reversing part of the deforestation pro-
cess; recovery of degraded areas with restoration of ecosystems (environ-
mental restoration); greater diversity of raw material for the bio-industry; 
more opportunities for employment and income, and greater socialization 
of knowledge.

Key words: socioeconomic development, agriculture in the tropics, food 
production, food security, Amazon



37GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

Graduado em Agronomia; Mestrado em Ciências do Solo; 
Doutorado em Ciências do Solo, subárea de Microbiologia do 
Solo; Pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia. Exerceu diversos cargos no instituto, como Diretor-
substituto; Coordenador de Ações Estratégicas; Coordenador Geral 
do Programa Integrado de Pósgraduação; Chefe de Departamento. 
Integrante da Comissão Editorial e de diversas comissões internas. 
Coordenou e coordena diversos projetos institucionais e em parceria 
com outras instituições. Atua de forma multidisciplinar, com 
ênfase na área de Ciências Agrárias, Microbiologia e Bioquímica 
do Solo e Nutrição de Plantas.

Introdução

Ao longo de sua trajetória, a população humana vem aumentando de 
uma forma desorganizada e sem um plano de controle de natalidade 
que a coloque em equilíbrio com a biodiversidade do planeta.

Os maiores contingentes populacionais ocorrem na Ásia e África, 
mantendo-se relativamente estável nas últimas décadas apenas na Eu-
ropa e Oceania. Os maiores aumentos foram na Ásia e África, seguidos 
de perto pelas Américas Latina e do Norte, sem que haja pelos países 
signatários de acordos internacionais, um planejamento conjunto de 
controle e até de redução da natalidade, com todas as estimativas pre-
vendo populações mundiais crescentes para as próximas décadas.

Em vista disso, a capacidade do planeta se recuperar dos desequilí-
brios causados pelas atividades antrópicas foi ultrapassada, ocasionan-
do perdas e fragilidade dos ecossistemas terrestres e marinhos, bem 
como o desaparecimento de espécies biológicas ao longo dos anos.

Entre 1990 e 2011, a população humana aumentou cerca de 2 bilhões 
de pessoas, atingindo 7 bilhões ao final de outubro de 2011. Ela prati-
camente dobrou entre 1970 e 2011, um tempo inferior a meio século. 
Segundo as Nações Unidas (2018), essa população foi de 7,55 bilhões 
em 2017, podendo atingir 8,55 bilhões em 2030 e 9,77 bilhões em 2050.

Para sustentar essa população crescente, houve um aumento subs-
tancial das áreas cultivadas com agricultura e pecuária, sendo que mais 
de 65% dos solos cultivados com culturas anuais e semi-anuais eram 
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ocupados originalmente por florestas, mudando a paisagem do planeta, 
destruindo ecossistemas e reduzindo a biodiversidade global. 

A área para a produção de alimentos pela agricultura e pecuária vem 
se expandindo fortemente desde meados da década de 1750 no leste 
europeu e mais tarde em todos os continentes, com destaque nas Amé-
ricas e, sul da África. A derrubada das florestas acarretou inúmeros 
problemas, especialmente a deterioração das condições ambientais, a 
degradação dos solos e incremento da erosão e poluição. 

Atualmente, o monocultivo predomina no mundo. Isso significa que 
poucas espécies anuais ou semi-anuais estão sendo super exploradas, 
favorecendo as grandes empresas produtoras de sementes e defensivos 
agrícolas, por exigir menos investimentos em pesquisas e maiores re-
tornos financeiros. 

Esse modelo de agricultura é o responsável pela maior disponibili-
dade de alimentos do mundo, sendo chamado na década de 1970, de 
“Revolução Verde”. Sem isso, a fome no planeta estaria muito mais 
acentuada. No entanto, por substituir ecossistemas complexos, as áreas 
cultivadas com monocultivos sofreram com a redução drástica da biodi-
versidade local, criando um desequilíbrio ecológico de difícil resolução. 
Além dos problemas causados aos ecossistemas e diversidade biológi-
ca, o modelo é muito susceptível às pragas e doenças, exigindo o uso 
intensivo de defensivos agrícolas.

Em adição à redução drástica da biodiversidade causada pelos culti-
vos anuais e semi-anuais, o modelo tem como suporte, o uso de poucas 
espécies vegetais, embora o mercado mundial de alimentos tenha à sua 
disposição uma grande diversidade de matéria prima. 

Cerca de 80.000 plantas de um total de 350.000 são comestíveis, 
mas apenas umas 150 são ativamente cultivadas, sendo 30 delas res-
ponsáveis por 95 % das calorias e proteínas consumidas pelos seres 
humanos (Füleky, 2009, Fig.1). Segundo este autor, aproximadamente 
metade do consumo vem de apenas quatro espécies de plantas: arroz 
(Oryza sativa), milho (Zea mays), trigo (Triticum ssp) e batata (So-
lanum tuberosum).

Essa produção agrícola, fortemente concentrada no cultivo com pou-
cas espécies, possui pacotes tecnológicos definidos há muito tempo e 
a exploração é feita por indústrias com forte capital e muito subsídio 
governamental. Geralmente, são as mesmas empresas que detém a tec-
nologia e o monopólio sobre as sementes e os defensivos agrícolas.
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Figura 1. Diversidade de plantas total e usadas pelo ser humano. Adaptado de Füleky (2009) 

Para que esse modelo pautado no cultivo com poucas espécies se 
mantenha no agronegócio mundial, há um forte subsídio à agricultura, 
que entre 1995-2012 foi de aproximadamente US$ 254 bilhões, princi-
palmente para manter a sustentabilidade de um sistema fragilizado pelo 
ataque de pragas e doenças e necessidades elevadas de adubação. 

Em vista disso, é necessário investir em modelos de produção de ali-
mentos e tecnologias que estimulem um aumento de espécies na dieta 
diária dos seres humanos, sendo considerado nos dias atuais, um fator 
de qualidade de vida, saúde e segurança alimentar.

A agricultura orgânica, combinada com o uso de espécies denomi-
nadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs),estão se con-
solidando como alternativas a esse modelo, mas são necessários mais 
estudos e investimentos governamentais e privados para que possam 
dar uma contribuição significativa para a alimentação do planeta.

No Brasil, o PIB do Agronegócio é responsável por aproximadamente 
um quinto das atividades econômicas, predominando a agricultura com 
dois terços e a pecuária com o outro um terço (Faculdade CNA, 2015), 
totalizando cerca de R$1,2 trilhão no ano de 2014. Os demais setores 
da economia resultaram em recursos da ordem de R$ 4,3 trilhões nesse 
mesmo ano.
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A concentração de algumas poucas espécies também é a característi-
ca da agricultura brasileira, sobressaindo quanto à produção de grãos, 
o milho, soja, trigo e feijão como as mais cultivadas no país (Tab. 2). 
Há um forte predomínio da soja, seguida pelo milho, enquanto que 
em outros países predomina  o trigo. É importante observar que a soja 
é mais utilizada para a alimentação de porcos, gado e outras espécies 
domesticadas pelo homem, enquanto o trigo é tipicamente um produto 
de consumo humano. 

O monocultivo traz a vantagem de ser muito competitivo, capaz de 
produzir muito alimento e custos financeiros geralmente subsidiados pe-
los  governos de diversos países e impor uma autêntica revolução verde 
no mundo; por outro lado, ele tem a desvantagem de acarretar um alto 
custo à sociedade e ao meio ambiente, por causa dos danos ocasionados 
pelos agrotóxicos e redução da biodiversidade nas áreas exploradas.

Para sobrepor as adaptações das pragas e doenças aos agrotóxicos, 
mais recentemente começou-se a cultivar variedades transgênicas ou 
organismos geneticamente modificados, cujos efeitos colaterais ainda 
não foram adequadamente mensuráveis. 

 Apesar desta ameaça, mais de 90% da soja e do milho produzidos 
no Brasil são transgênicos. No entanto, a introdução de culturas trans-
gênicas no meio ambiente faz com que a natureza reaja ao longo do 
tempo, para contrabalançar a imposição de sistemas produtivos pauta-
dos no monocultivo. 

Tabela 2. Safra brasileira 2016/2017 (IBGE, 2017)
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A resistência da soja transgênica ao glifosato e seu uso na agricultura 
tem levado ao aparecimento gradual de ervas daninhas resistentes a 
esse herbicida (Heap e Duke, 2017). Em adição a isso, a incidência da 
Doença Celíaca (intolerância ao glúten, presente no trigo) e a intolerân-
cia à lactose (presente no leite) e várias outras disfunções encontradas 
na população humana podem estar associadas às mudanças genéticas 
das espécies alimentícias e ao uso de poucas espécies pelo ser humano.

As consequências negativas do monocultivo na saúde do planeta le-
vam a repensar o modelo de produção de alimentos na Terra, procurando 
ajustá-lo para que haja uma diversificação e aumento do uso de espécies 
na alimentação humana. Além disso, há a necessidade de substituir os 
cultivos anuais e semi-anuais com poucas espécies por sistemas mais 
ricos em espécies vegetais e animais nas propriedades rurais.

Sistemas Agroflorestais (SAFs) contendo muitas espécies de impor-
tância econômica imitando as florestas e, os plantios na forma de “mo-
saicos”, onde as espécies são cultivadas como monocultivos em áreas 
pequenas de fácil manejo contra as pragas e doenças, são alternativas 
viáveis, mas pouco estudados.

A Figura 2 ilustra o caso de uma propriedade rural contendo cin-
co espécies vegetais de importância econômica cultivadas na forma de 
“mosaicos”. O tamanho de cada área cultivada deve levar em conta a 
ocorrência de pragas e doenças, bem como sua importância econômica. 
Quanto maior a susceptibilidade a pragas e doenças, menor deve ser a 
área cultivada com a espécie em questão.

Caso seja muito importante economicamente, pequenos mosaicos 
com a mesma espécie podem ser cultivados na propriedade. No exem-

Figura 2. Cultivo de cinco espécies vegetais na forma de “mosaicos” em uma propriedade rural

Cultura A

Cultura B Cultura C

Cultura D Cultura E
Casa do 

produtor rural
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plo ilustrado (Fig. 2), parte da área cultivada com a cultura A pode ser 
usada com as culturas D ou E se essas forem economicamente mais 
importantes do que a cultura A, mas sejam muito propensas ao ataque 
por pragas e/ou doenças. Agindo assim, o produtor rural não precisa 
usar muitos defensivos agrícolas, minimizando os custos de produção 
e colocando no mercado, produtos mais saudáveis com pouco uso ou 
isentos de agrotóxicos.

Infelizmente, não há pesquisas consistentes com esse modelo de cul-
tivo e capazes de definir a maior área que pode ser cultivada com cada 
espécie vegetal em cada região, município ou estado e na qual as pragas 
e doenças não causam estragos econômicos sem o uso ou pouco uso de 
defensivos agrícolas. É muito conhecida e utilizada a rotação de cultu-
ras nas áreas agrícolas, visando reduzir ou controlar pragas e doenças, 
mas cultivos na forma de mosaicos com essa finalidade são muito pou-
co estudados e explorados.

Há um avanço considerável das áreas cultivadas pela agricultura e 
pecuária sobre as florestas e demais ecossistemas terrestres, podendo 
atingir cerca de 1,6 bilhões de hectares até 2050; no entanto, não é ade-
quado continuarem nessa direção, tendo em vista a intensificação das 
mudanças climáticas e a diminuição drástica da biodiversidade e destrui-
ção ou fragilização dos ecossistemas terrestres. É por isso que o controle 
da população humana deve ser uma estratégia a ser pensada e adotada 
em todo o mundo, de forma planejada e envolvendo organizações como 
a ONU, Banco Mundial e FAO, bem como os governos de todos os países.

O Brasil é o país com maior potencial para expandir a produção de 
alimentos no planeta; ele dispõe de áreas propícias para a agricultura e 
pecuária que podem atingir 600 milhões de ha, bem superior aos outros 
dois países que mais apresentam esse potencial, o Congo com cerca de 
200 milhões de ha e a Argentina com 100 milhões de ha. Cerca de 71 
milhões de hectares são atualmente usados pela agricultura e pecuá-
ria no Brasil; outro tanto foi desmatado na Amazônia brasileira até o 
momento, podendo ser usados de forma racional para a produção de 
alimentos e/ou matéria prima para atividades econômicas sem que seja 
necessário desmatar mais um único ha de vegetação nativa.

Situação na Amazônia

Ao se analisar a situação atual da Amazônia, nota-se que o uso de ex-
tensas áreas desmatadas resultou em pouca contribuição econômica até 
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o momento, com boa parte delas estando em situação de degradação 
do solo e dos sistemas produtivos. Isso mostra que é necessário inserir 
a biodiversidade amazônica no contexto econômico e social, de forma 
inteligente, para evitar impactos ecológicos negativos na região. 

Existe um enorme potencial com centenas de espécies frutíferas, ma-
deireiras,  plantas medicinais e recursos florestais não madeireiros, pei-
xes, muitas das quais ainda pouco estudadas, que podem ser usadas em 
sistemas produtivos compatíveis com a preservação dos ecossistemas 
regionais. Há uma hiperdominância de algumas espécies na vegetação 
natural da região. 

Num estudo amplo e bem detalhado sobre essas questões (Ter Steege 
et al., 2013), foi observado que metade das árvores da floresta amazô-
nica pertence apenas a 1,4% das espécies (227 de um total de 16.000 
espécies). Entre as que predominam estão o açaí, a castanha-do-brasil, 
o patauá, buriti, cacau, seringueira e outras bastante exploradas eco-
nomicamente. Uma das poucas exceções se refere à palmeira patauá, 
negligenciada pelo homem por desconhecimento do seu potencial eco-
nômico como produtora de um óleo muito semelhante ao azeite de 
oliva, importado pelo Brasil principalmente da Europa.

Esse estudo reforça as informações anteriormente obtidas de que exis-
tem na Amazônia centenas de espécies de importância econômica já re-
conhecida, mas que precisam ser mais estudadas para que sirvam de 
matéria prima para bioindústrias regionais. Identificar os gargalos das ca-
deias produtivas pode colocá-las na situação desejável para que possam 
ser exploradas comercialmente, consolidando polos de desenvolvimento 
regional tendo a flora, fauna e microbiota amazônica como suportes na 
geração de produtos e empregos na região.No entanto, diversas dessas 
espécies biológicas amazônicas já são do domínio de países estrangeiros, 
através de processos de patentes e exploração comercial. 

É preciso que o Brasil e suas instituições adotem medidas adequadas 
e urgentes para fazer frente a essa situação. Para isso, é necessário pro-
teger e usar o Patrimônio Genético regional. Assim, a única saída para 
usufruirmos dessa biodiversidade é gerando, patenteando e comercia-
lizando os seus bioprodutos antes que sejam explorados pelos países 
vizinhos ou demais nações do planeta. 

É necessário realizar pesquisas de forma intensiva e consistente para 
o conhecimento dessa biodiversidade, visando produzir, em larga esca-
la, plantas, insetos e microrganismos de interesse nacional ou interna-
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cional, com o objetivo de comercializá-los, bem como os seus compos-
tos químicos ativos.

Com relação a patentes, é necessário repensar o “Brasil Científico”, 
tendo em vista que aproximadamente 95% das patentes oriundas da 
biodiversidade nacional são propriedades de grupos estrangeiros, quan-
do o ideal seria exatamente o inverso, isto é, 95% das patentes serem 
de brasileiros. 

Essa situação só se modificará em benefício da população brasileira 
se houver investimentos que consolidem as pesquisas regionais e pos-
sibilitem a criação da socialização do conhecimento, envolvendo a Aca-
demia e a sociedade como um todo. Percebe-se nitidamente, que boa 
parte da população brasileira não está envolvida com o conhecimento 
científico, ao ponto de considerá-lo essencial para o desenvolvimento 
racional do país.

O conhecimento tradicional, por exemplo, não está contribuindo de 
forma consistente ao ponto de ser um fator de desenvolvimento regio-
nal amazônico. Ele precisa ser fortalecido, o que poderá ser obtido com 
a socialização do conhecimento em parceria com o mundo científico.

A socialização do conhecimento permite à sociedade saber qual o 
valor estimado da biodiversidade e quais os meios adequados para con-
servá-la e usá-la de forma sustentável. Permite também, ter uma visão 
mínima de mercado que facilite a comercialização de seus produtos. E 
esse conhecimento dificilmente é adquirido sem a ajuda e o envolvi-
mento do meio acadêmico. 

O governo brasileiro deveria destinar parte substancial dos recursos 
em CT&I para treinar e educar os principais componentes de comu-
nidades rurais, associações e cooperativas, dando-lhes conhecimentos 
agrícolas, florestais e práticas de mercado. Isso é fundamental para 
que consigam escolher as melhores espécies a serem cultivadas em 
suas propriedades, tendo em vista um mercado cada vez mais exigente 
quanto à qualidade e quantidade dos produtos.

Infelizmente, a visão que a maioria dos produtores tem com relação a 
associações e cooperativas é muito atrasada, muitas vezes se limitando 
a ter os contatos telefônicos dos seus associados para reuniões perió-
dicas sem muita objetividade quanto às resoluções de seus problemas 
nas áreas agrícola, de saúde, e principalmente no escoamento dos seus 
produtos e avanços nos relacionamentos com outros segmentos da so-
ciedade e o mercado consumidor.
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Considerações finais

Em vista do exposto, são necessárias medidas de correção do modelo 
produtor de alimentos predominante no nosso planeta. Entre as medi-
das a serem adotadas pode-se citar: 

a. Redução da população humana de uma forma planejada, com con-
trole de natalidade e orientação governamental às famílias menos 
esclarecidas;

b. Redução das áreas com monocultivos e aumento das áreas com 
cultivos mistos envolvendo espécies perenes e animais tentando 
imitar a diversidade encontrada nas florestas; 

c. Aumento das áreas de florestas econômicas (reflorestamentos), re-
vertendo parte do processo de desmatamento do planeta;

d. Aumento das áreas cultivadas com as cerca de 20000 espécies 
vegetais conhecidas (plants for a future, https://pfaf.org/user/edi-
bleuses.aspx), enriquecendo a alimentação humana do planeta e 
reduzindo os efeitos de intolerância alimentar na população mun-
dial;

e. Recuperação de áreas degradadas com recomposição dos ecossis-
temas (restauração ambiental) ou com sistemas produtivos (recu-
peração/ regeneração), aumentando as áreas com florestas e redu-
zindo o efeito estufa no planeta;

f. Socialização do conhecimento, preparando melhor a população 
mundial para as mudanças globais que vem acontecendo ao longo 
dos anos.

Espera-se que essas medidas possam resultar em menor impacto an-
tropogênico no planeta; maior diversidade de espécies usadas na ali-
mentação humana, o que pode ser mais saudável; recuperação de ecos-
sistemas e menor impacto das mudanças climáticas; maior quantidade 
e diversidade de matéria prima, desenvolvimento e mais emprego para 
a sociedade.

Para que a Amazônia seja usada de forma racional, sugerem-se algu-
mas medidas a serem tomadas: 

a. Desmatamentos apenas em situações especiais definidas por um 
ZEE (Zoneamento Ecológico e Econômico) atualizado;
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b. Recuperação das áreas degradadas recompondo ecossistemas 
(restauração ambiental) ou com sistemas produtivos (recupera-
ção/ regeneração);

c. Investimentos maciços em CT&I, para um maior conhecimento da 
biodiversidade regional;

d. Ocupação das áreas desmatadas com espécies de importância eco-
nômica para a geração de matéria prima para atender Polos de 
Desenvolvimentos Regionais de Bioindústrias;

e. Socialização do conhecimento tradicional e científico visando a 
sociedade como um todo.

GAITANO LAERTES PEREIRA ANTONACCIO

Há uma clara e absurda falta de normas proibitivas contra certas 
formas de encarar a biodiversidade, a verdadeira riqueza existente na 
floresta, nas águas, no ar, no solo e no subsolo da Amazônia e que estão 
muito vulneráveis em nossa atual legislação. 

É preciso rever essa liberdade que os estrangeiros tem de patentear 
as espécies biológicas e outros recursos naturais da Amazônia, como 
se essa região fosse espaço internacional e à disposição do mundo ávi-
do por água, terras e biodiversidade, talvez como interesse puramente 
econômico ou mesmo como tentativa de compensar o que os países de-
senvolvidos acabaram fazendo: enriqueceram no passado sem se preo-
cuparem com o futuro, talvez pensando que os territórios da Amazônia 
e de outras parte do mundo subdesenvolvido poderiam estar totalmente 
à disposição deles no momento que lhes parecesse oportuno. Por cer-
to, conheciam de perto e confiaram demais na ingenuidade, falta de 
malícia e até mesmo ausência de patriotismo por parte das autoridades 
brasileiras, como tem demonstrado repetidamente os presidentes José 
Sarney, Temer e tantos outros.

 Os austríacos, australianos, japoneses, portugueses, espanhóis, ame-
ricanos e outros povos cobiçosos já adquiriram livremente milhões de 
hectares de terras no Brasil; os cartórios não denunciam, porque ga-
nham muito dinheiro nas escrituras, registros e outros itens cobrados 
em conluio com prefeitos idiotas, ignorantes, apátridas, corruptos e que 
ainda se gabam de ter feito bons negócios. 

No Nordeste essa mesma turma de estrangeiros vem comprando áre-
as quilométricas de praias para instalação de seus empreendimentos 
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imobiliários e ninguém, nem o Itamaraty, parece incomodado, não faz 
qualquer coisa para evitar esse absurdo. Em breve, os brasileiros pa-
garão para ingressar nos milhares de praias que a Natureza ofereceu 
generosamente ao povo brasileiro, por causa de patifes apátridas que 
não dão conta dessa bandalheira imobiliária. 

Se existe alguma legislação internacional permitindo que a biodiver-
sidade da Amazônia possa ser patenteada por estrangeiros, pode acre-
ditar que se trata de uma baita sacanagem. O povo brasileiro precisa 
reverter essa indecência,

O Brasil não tem reservas monetárias para enfrentar grandes nações, 
mas tem riquezas naturais para enfrentar a cobiça internacional com 
cabeça erguida; basta ter brasileiros com altivez e patriotismo e uma 
legislação que puna os que contribuem para a roubalheira e pilhagem 
da riqueza nacional.  

Em muitos países da Europa e Ásia suas áreas já estão todas ocu-
padas, havendo dificuldade até para a implantação de banheiros. Por 
isso, estão correndo para o Brasil, onde além de terras e riquezas tem 
milhões de otários e corruptos, fazendo quaisquer negócios.  

Grupos de estudos estratégicos como este devem abordar essas ano-
malias contra a pátria brasileira e especialmente contra a Amazônia. 
Não  devemos ter nada a temer nessas questões; devemos nos inspi-
rar na autoridade de pessoas de visão que já morreram como Samuel 
Benchimol, Arthur Cézar Ferreira Reis e Djalma da Cunha Batista. Se 
não pela capacidade intelectual e cultural, esses valorosos brasileiros 
precisam ser substituídos pelo menos pelo entusiasmo amazônico que 
nos desperta.

Bem ou mal, ainda existe um celeiro de intelectuais que continuam 
defendendo a Amazônia contra a cobiça internacional, como Bernardo 
Cabral e alguns escritores e articulistas; eu mesmo persisto nessa luta. 
Peço a Deus que não nos falte a devida coragem para prosseguirmos 
nessa missão cívica. 

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Sustentabilidade é palavra-chave em todo assunto sobre uso e pre-
servação do meio ambiente. Seu postulado básico é a implantação de 
um tipo de desenvolvimento em que as taxas de exploração não ultra-
passem a capacidade de suporte e regeneração dos recursos. Isto é, os 



48 GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

bens naturais devem ser usados com responsabilidade e parcimônia, 
assegurando que as futuras gerações também possam fazer uso deles.

A sustentabilidade encerra uma premissa interessante, que é a com-
patibilização do crescimento econômico com preservação ambiental e 
distribuição eqüitativa de renda. Observa-se, no entanto, que essa pre-
missa raramente é transformada em prática, em ato efetivo, quer em 
nível pessoal ou coletivo. Isso significa que, na maioria dos casos, o 
termo sustentabilidade é utilizado como mero discurso e para a conti-
nuidade da exploração com baixo nível de queixa ou reclamação por 
parte dos ambientalistas muito confiáveis e/ou pouco incautos. 

O resultado disso é que, embora a sustentabilidade pressuponha a 
idéia de um conjunto de ações altruístas e duradouras, ela continua 
sendo induzida e tocada pelo surrado esquema utilitarista, em que as 
necessidades presentes são prioritárias em relação a necessidades fu-
turas. Mais que isso: esse esquema continua sendo induzido e tocado 
pelo egoísmo e desejo de acumulação de bens; pela percepção falsa de 
que a natureza se constitui num baú de recursos a serem explorados o 
quanto antes, pois quem sai na frente e é bem sucedido, sempre é visto 
como pioneiro e exemplo para todos os empreendedores.  

Antes restrito aos estudos e planos de gestão ambiental, o termo sus-
tentabilidade tem sido cooptado pelo discurso político, servindo comu-
mente de retórica e modismo. Não raro, seu nome tem sido invocado de 
maneira equivocada e ilegítima, como álibi para práticas devastadoras, 
em benefício de poucos e prejuízo de muitos.

O desbaratamento dos recursos naturais é fato comum em todo o 
mundo e tem causas complexas, mas seguramente essas decorrem de 
paradigmas sócio-econômicos falsos, centrados na concepção de que o 
homem é superior aos outros seres; que o componente C&T é e sempre 
será capaz de superar qualquer tipo de impacto ou obstáculo; que a 
produção e o consumo não podem ser limitados e que o mercado é o 
principal, senão único, balizador do desenvolvimento humano.

Defendo a idéia de que os pressupostos da sustentabilidade são invi-
áveis e arriscados, quando se segue à risca os ditames da economia, fo-
cados no imediatismo, no consumismo e no lucro fácil. De igual modo, 
advogo como incongruente qualquer forma de sustentabilidade que não 
seja alicerçada numa razoável estruturação social e na qual os cidadãos 
tenham acesso às condições mínimas de vida, relativas à alimentação, 
moradia, educação, lazer e senso de dignidade e de cidadania. Preser-
vação dos interesses econômicos sem respeito às condições ambientais 
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é uma burla; preservação dos interesses ambientais sem justiça social 
é uma farsa.

Para se ajustar aos princípios da sustentabilidade é fundamental res-
peito à diversidade de todos os tipos e para isso é importante se base-
ar nos ensinamentos básicos da Bioética, conforme bem expostos nas 
obras de Capra (1986, 1990, 1997, 2002) e Lovelock (1987). Essa disci-
plina conclama a um profundo e permanente senso de respeito ao meio 
ambiente e a todos os seres da terra; ou seja, a um profundo nível de 
conscientização ou interiorização de valores transcendentais que vão 
muito além do lucro financeiro e da produção de bens de consumo. 

Apesar de estar estruturada nos moldes acadêmicos, a essência da 
Bioética se vincula à consciência do indivíduo. Seu arcabouço teórico e 
o chamamento para uma  vivência ética e amorosa com todos os seres 
da terra se apoiam em dois princípios básicos:

1. Toda espécie é única e traz em sua bagagem histórica e/ou genéti-
ca as soluções singulares para adaptar-se ao ambiente e dar curso 
à vida. Por isso, toda espécie tem o direito de existir, independente 
de sua abundância ou importância para o homem. Atribuir valor 
às espécies biológicas com base apenas em parâmetros econômi-
cos é uma atitude enviesada, mesquinha e arbitrária.

2. A vida se desenvolve como teias, de maneira sistêmica, envolven-
do troca de matéria e energia entre seus diversos elementos. Nesse 
sentido, todas as espécies e todos os recursos naturais são valiosos e 
interdependentes e valem muito mais na relação que isoladamente.

A Bioética trabalha não apenas com conceitos ou princípios abstratos 
e gerais, mas com fatos e problemas enfrentados no dia-a-dia. Assim, 
para a efetivação de uma sustentabilidade socioambiental autêntica é 
necessária a criação de uma nova cultura civilizatória, em que o ho-
mem não seja mais considerado como dono da natureza, mas uma de 
suas criações. Certamente, uma magnífica criação, mas ainda e sempre 
dependente das relações entre os seres da terra, porque é através dessas 
que são criadas as condições necessárias para a manutenção dos ecos-
sistemas, da biodiversidade e da própria vida humana.

A sustentabilidade não é adquirida ou mantida através de estudos, 
manuais de conduta ou mesmo punições. Ela tem como pressuposto 
básico a atitude consciente por parte da sociedade em geral e dos cida-
dãos em particular e nesse contexto a educação desempenha um papel 
fundamental. Sem educação e conscientização coletiva, não é possível 
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o desenvolvimento. Isso significa que o subdesenvolvimento continua-
rá imperando e com ele a degradação social e ambiental. 

A Amazônia é um dos maiores celeiros de recursos naturais do mun-
do, mas esses vem sendo negligenciados, espoliados à exaustão ou sub-
metidos a impactos gigantescos, como o desmatamento, o barramento 
dos rios, e a poluição das águas por mineração e lixo urbano. A derru-
bada da floresta e do cerrado para formação de pastagens que duram 
poucos anos para em seguida dar lugar ao plantio de soja, milho e ou-
tros grãos continua sendo a regra que impera na interiorização do Brasil 
desde há muitas décadas. 

Trata-se de um processo que quase todos dizem não ser sustentável, 
mas que se tornou o modelo do desenvolvimento rural e ninguém parece 
estar interessado ou se sentindo capaz de trocar por um modelo alter-
nativo. Enquanto isso, a destruição adentra pelo interior da Amazônia 
e o Cerrado se transforma em campos de monocultivo a perder d vista. 
Até quando isso vai durar não se sabe, mas certamente durará até trans-
formar essa região naquilo que ocorreu no Espírito Santo, Paraná, São 
Paulo, Minas e outros estados brasileiros em que só restaram alguns frag-
mentos da vegetação nativa e a fauna foi quase inteiramente dizimada.

O processo de desmatamento e poluição das águas não decorre apenas 
de interesses socioeconômicos imediatos; parece decorrer de um vício 
de percepção, uma ignorância arraigada e difícil de ser combatida. Um 
exemplo simples e direto disso é a visão das pessoas sobre a vegetação 
que não tem uso direto ou imediato e que é culturalmente tratada como 
mato. Mais que isso: parece que seu desmatamento para qualquer fim 
comercial ou industrial é um imperativo lógico e inadiável; que o desma-
tamento do mato é sinal de progresso ou garantia de desenvolvimento. 

Lembro de um tempo atrás que a maioria dos brasileiros se vangloria-
vam de São Paulo e outras cidades industriais que irradiavam fumaça. 
Para eles, a fumaça era o sinal de progresso e desenvolvimento. Evi-
dentemente, diante desse quadro de mentalidade coletiva mórbido em 
produzir fumaça ou limpar o mato por qualquer razão não há como se 
desenvolver adequadamente. 

O grande desafio enfrentado por governantes, gestores e mesmo pes-
quisadores e estudiosos é que o meio ambiente continua sendo arrasa-
do sem que se saiba claramente qual a destinação mais adequada para 
a floresta e o cerrado brasileiro. Uns defendem mantê-los intocados, 
quase com sacrários onde não se pode cortar uma vara para pesca; ou-
tros, que sejam utilizados com a maior brevidade possível, para evitar 
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a cobiça e interesses estrangeiros que aumentam a cada dia. Entre a 
abnegação e a pressa se instalam a inércia, a confusão, a dificuldade ou 
mesmo falta de governança e aí todos acabam perdendo, a começar o 
próprio meio ambiente.

 O desenvolvimento econômico deve ter como premissa não apenas o 
aumento da produção e do lucro, mas a melhor maneira de produzir e re-
partir a riqueza. Nesse aspecto, é preciso uma análise criteriosa, urgente 
e coletiva sobre o modelo implantado no Brasil e demais países amazôni-
cos, em que a prática usual é a exploração vegetal e mineral para abaste-
cer os mercados externos e promover o superávit da balança comercial. 

Infelizmente, o superávit costuma trazer vantagens para o sistema 
governamental e empresarial e desvantagens para o meio ambiente e as 
populações mais carentes. Dentre as vantagens, pode-se mencionar o 
espantoso enriquecimento de bancos e empresas multinacionais. Den-
tre as desvantagens, pode-se mencionar a poluição das águas, o êxodo 
rural, a favelização. Não há desenvolvimento sustentável, enquanto 
persistir esse sistema injusto e perverso de enriquecer poucos em de-
trimento de muitos e à custa da espoliação dos recursos naturais e dos 
bens coletivos.

A tecnociência tem ajudado na preservação ambiental, mediante es-
tudos, análises, descobertas e previsões sobre situação da atmosfera, 
dos solos e das águas; por outro lado e na mesma intensidade, tem aju-
dado na exploração predatória, com o fornecimento de máquinas cada 
vez mais poderosas e igualmente mais danosas ao meio ambiente e aos 
contingentes humanos que são praticamente expulsos pela grilagem de 
terras particulares e públicas. 

É preciso que a tecnociência tenha liberdade de avançar e produzir 
novidades em seus campos de atuação, mas deve estar sob a vigilância 
e controle dos governos e da sociedade. Quanto a isso, é preciso ter em 
conta, o tempo todo e em todas as instâncias que o ser humano não 
deve ficar em segundo plano ou mesmo à margem do processo da pro-
dução tecnocientífica.

Gente marginalizada do processo do conhecimento e fora do mer-
cado de trabalho é uma ameaça constante à cidadania; é quase um 
instrumento de promoção da violência e da desorganização socioeco-
nômica como um todo. . Assim, as taxas de educação e emprego devem 
ser essenciais nas equações que determinam a relação entre custos e 
benefícios das atividades humanas, especialmente nas áreas em que a 
tecnociência atua.
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O desenvolvimento sustentável pressupõe o desenvolvimento de 
ideias, comportamentos e atitudes, ou seja, de conscientização indivi-
dual e coletiva. sobre a importância do meio ambiente para a promo-
ção social. Isso significa que a sociedade deve mudar radicalmente sua 
maneira de se comportar, evitando o desperdício, o consumo excessivo 
e o desbaratamento inconseqüente dos recursos naturais e ao mesmo 
tempo, promovendo a moderação, a prudência e a justiça social. 

Sem uma honesta, coletiva e equilibrada afeição pelo meio ambiente 
e pela pessoa humana, a sustentabilidade não passa de um discurso va-
zio, justificativa espúria para a manutenção do atual processo desenvol-
vimentista que é sabidamente espoliador da natureza, concentrador da 
riqueza e globalizador da miséria. Com a destruição insensata, incon-
sequente e perversa das condições ambientais, não há condições para o 
pleno desenvolvimento e não há sustentabilidade que se sustente. 

Bibliografia citada ou recomendada

Capra, F. 1986. O ponto de Mutação. Ed. Cultrix, São Palo. 

_______. 1990. Sabedoria incomum. Editora Cultrix. São Paulo. 

_______. 1997. A teia da vida. Ed. Cultrix e Amana-Key, São Paulo

_______. 2002. As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. Ed. 
Cultrix. Amana-Key. São Paulo

Faculdade CNA. (2015). http:www.faculdadecna.com.br/agronegócio – acesso 
em 19/08/2015),

Füleky, G. (2009). Cultivated plants, primarily as food sources. Encyclopedia of 
Life Support Systems, vol 1, 372p).

Heap I; Duke, S.O(2017). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29024306

IBGE (2017). https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,producao-de-graos-
na-safra-201617-deve-atingir-219-14-milhoes-de-toneladas,70001659369

Lovelock, J. (1991) Healing Gaia. Harmony Books. Nova York. ONU (2018). 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.
pdf, Tabela 1, acesso em 23/10/2018) 

Ter Steege, H. et al. 2013.Hyperdominance in the Amazonian Tree Flora. Sci-
ence 18 (342).



53GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

ÍNDICE REMISSIVO DE AUTORES

Gaitano Laertes Pereira Antonaccio ................................................ 46

Geraldo Mendes dos Santos ..................................................... 23, 47

Luiz Antonio de Oliveira ............................................................... 37

Newton Paulo de Souza Falcão ..................................................... 14



Esta obra foi composta em Humanst531, ITC Slimbach Std, 
impressa na Grafitel Comercial, em papel pólen 90 g/m2, brochura 

com laminação fosca, no segundo semestre de 2019.



A P O I O

ISBN:  978-85-211-0190-1


