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PRÓLOGO

Este Tomo aborda três temas importantes: o primeiro é sobre a natu-
reza, desafios e potencialidades referentes aos igarapés, notadamente 
os situados nas proximidades das áreas urbanas e foi apresentado pelo 
Dr. Jansen Sampaio Alfredo Zuanon, pesquisador do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (INPA). O segundo aborda a diversidade e o 
uso das plantas medicinais, com ênfase na flora  amazônica e foi apre-
sentado pelo Dr. Juan David Revilla Cardenas, pesquisador do INPA. O 
terceiro aborda as características históricas e geográficas da literatura 
amazônica e foi apresentado pelo professor Dr. Allison Marcos Leão da 
Silva, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  

O lançamento deste Tomo X coincide com o décimo ano de atuação 
do Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA), criado em 2007. 
Ao longo desse tempo, o Grupo já debateu quase meia centena de te-
mas de elevada importância para a Amazônia. Assim sendo, este lança-
mento pode ser considerada como uma celebração ao fecundo trabalho 
do Grupo, em prol do conhecimento e do desenvolvimento verdadeira-
mente sustentável da Amazônia. Afinal, não há sustentabilidade sem 
a disseminação e absorção do conhecimento produzido pela ciência. 
Evidentemente, por se tratar de um livro, esta celebração só tem sentido 
se for compartilhada pelos leitores. Assim, estão todos convidados para 
esse ato magnífico e edificante. Boa leitura!
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IGARAPÉS: NATUREZA, 
DESAFIOS E 
POTENCIALIDADES 
Resumo

Neste capítulo são apresentadas as características gerais dos igarapés e al-
guns peixes curiosos que neles vivem. Salienta-se o papel e a relevância desses 
corpos d’água para o ecossistema amazônico e a irresponsabilidade e con-
trasenso com que eles vem sendo utilizados ao longo de décadas, o que tem 
levado a uma destruição em série e que precisa ser interrompida, antes que os 
danos sejam totalmente irreversíveis. Assiste-se de maneira passiva (e também 
vergonhosa!) a transformação de igarapés de águas cristalinas em esgotos a 
céu aberto em quase todas as áreas urbanas da Amazônia e do Brasil. Uma 
herança trágica para as futuras gerações e uma vergonha para toda e qualquer 
sociedade minimamente organizada. O mau uso e a falta de cuidado com os 
igarapés se inserem num quadro bem mais amplo, de natureza cultural e cujo 
reencaminhamento depende sobretudo da educação e mudança de mentalida-
de política. Além de dados, explanações e depoimentos sobre estes temas, é  
oferecido um leque de sugestões para uma gestão mais criteriosa desse impor-
tante e estratégico componente do bioma amazônico.
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Prólogo

Agradeço a oportunidade de fazer parte desta reunião do GEEA, ain-
da mais como palestrante. Isso me deixa muito honrado e envaidecido, 
porque tenho uma noção muito clara da importância dessas reuniões 
como local e momento para fomentar ideias e debates que venham a 
contribuir para melhorar nossa vida em sociedade. 

Fico ainda mais feliz pelo fato dessa reunião contar com a participa-
ção de um grande número de alunos da pós-gradação do INPA. Afinal, 
são eles que virão incrementar a massa pensante e crítica deste Institu-
to, contribuindo ainda mais para o avanço do conhecimento e ajudando 
na definição do destino da Amazônia, essa região tão importante para 
o Brasil e o mundo.

Estou mais acostumado a tratar de questões puramente científicas a 
respeito de igarapés, tratando este assunto através de gráficos, tabelas 
e números. Aqui, falarei de aspectos mais gerais desse ambiente aquá-
tico, a partir da proposta explicitada no subtítulo “natureza, desafios e 
potencialidades” proposto a mim pelo secretário-executivo do Grupo, 
meu amigo Geraldo Mendes. Assim, abordarei questões sobre a situa-
ção dos igarapés na Amazônia e em particular na cidade de Manaus; 
falarei sobre os principais grupos de animais e plantas que aí vivem; os 
desafios em relação à manutenção de sua integridade, especialmente 
em ambientes urbanos; e outros aspectos que julgo interessantes para 
fomentar um bom debate entre nós.
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Características gerais

Os igarapés dominam a paisagem amazônica, embora eles sejam rela-
tivamente pequenos e escondidos na floresta. Trata-se de corpos d’água 
nos quais se consegue delimitar adequadamente trechos para estudo e 
realizar mensurações de variáveis e processos ecológicos. Além disso, é 
possível ter uma ideia bastante acurada da diversidade da fauna e flora 
ali existentes. Ou seja, igarapés são ambientes muito interessantes para 
desenvolver pesquisas cientificas. Eles têm sido bastante estudados 
como modelos ecológicos de sistemas aquáticos na Amazônia. Além 
disso, eles representam um tipo de ambiente que faz parte do quotidia-
no das populações humanas da Amazônia, o que contribui para gerar 
interesse e curiosidade a respeito desses sistemas aquáticos. 

Toda pessoa que tem um mínimo contato com a natureza tem a opor-
tunidade de conviver nesse tipo de ambiente. Os igarapés são fontes de 
água e local de banho, lazer, pesca e tantas outras atividades típicas da 
população do interior da Amazônia. As pessoas que passaram a infân-
cia e a juventude brincando nos igarapés por certo têm memórias muito 
ricas e queridas dessa fase da vida.

Quem olha uma imagem aérea da densa floresta amazônica não tem 
noção de quanta água existe sob o dossel das árvores. De maneira geral, 
as pessoas estão mais acostumadas a associar a imagem da Amazônia 
a grandes rios. Peixes enormes, saltando sobre a superfície são imagens 
marcantes apresentadas pela mídia e que ficam impressas nas mentes 
das pessoas. Enquanto isso, os pequenos igarapés ficam escondidos sob 
o dossel da floresta, e acabam passando despercebidos ao observador 
menos atento.

Seringueiros, caçadores e outras pessoas que comumente vivem no 
interior da floresta, caminhando debaixo da copa das árvores, sabem 
muito bem da importância e como localizar estes corpos d’água, que 
são pare eles fonte de água, local de descanso, saúde e felicidade. Ge-
ralmente, os habitantes urbanos só têm contato com os igarapés da 
floresta à medida que a cidade vai se desenvolvendo e ocupando estas 
áreas através do desmatamento. Assim, os igarapés aí existentes são 
percebidos apenas quando já desnudados e, muitas vezes, quando já 
foram comprometidos pela poluição e transformados em verdadeiros 
esgotos a céu aberto. Isso geralmente ocorre não apenas na periferia 
das cidades, mas nos trajetos entre uma cidade e outra. Ou seja: pa-
radoxalmente, o contato das populações urbanas (citadinas) com os 
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igarapés muitas vezes se dá através do desmatamento e do avanço das 
fronteiras de ocupação e colonização.

Olhando melhor e com mais detalhes o que se encontra abaixo do 
dossel da floresta, observa-se que ali existe uma densa rede hídrica, 
formada por incontáveis igarapés. Em função da escala espacial na qual 
os mapas são produzidos, os igarapés geralmente nem são perceptíveis 
nas imagens usualmente utilizadas para estudos e planejamento de uso 
do solo. Se fosse possível assinalar nesses mapas comuns todos os pe-
quenos igarapés e nascentes da floresta, por certo a imagem se tornaria 
um emaranhado de caminhos azuis representando as águas, uma gran-
de malha aquática debaixo do dossel da floresta. Essa rede formada por 
pequenos igarapés ocupa uma área gigantesca na Amazônia, e é a par-
tir dela que se formam os grandes rios e outros corpos d’água da região. 

A imagem típica de um igarapé – e que também serve para sua con-
ceituação – é a de um corpo d’água corrente, de coloração amarelada, 
com muitas árvores no seu entorno e com o canal principal encoberto 
pelo dossel da floresta. Não se tem muitos dados sobre o volume de 
água que circula pelos igarapés, mas alguns estudos estimam que num 
quilômetro quadrado podem ser encontrados até quatro quilômetros 
lineares de igarapés. Isso é devido ao fato de que eles normalmente se 
apresentam muito sinuosos e com muitos meandros, aumentando enor-
memente sua área de contato com a terra firme. Ou seja, os igarapés 
mantêm uma grande interface com o terreno ao lado, com a floresta 
acima dele, e com todos os seres que aí vivem. 

Grande quantidade de folhas e galhos que caem da floresta nos iga-
rapés é responsável pela estrutura e complexidade desses ambientes 
aquáticos. Na verdade, é através da interface do igarapé com o ambien-
te terrestre circundante que é mantida a integridade ecológica desse 
importante ambiente aquático amazônico.

Há uma grande diversidade de igarapés, tanto em relação ao tama-
nho, forma e cor da água, e tudo isso tem a ver com as características 
do terreno e da vegetação por onde eles passam. Assim, por exemplo, 
um igarapé localizado em terreno arenoso, com vegetação mais esparsa 
e típica de áreas com forte insolação, terá águas mais escuras por causa 
da grande quantidade de folhas não completamente decompostas e que, 
ao caírem na água, liberam os compostos orgânicos ali acumulados. 

Quanto mais compostos orgânicos houver, mais a água fica com um tom 
avermelhado, semelhante ao chá, e com pH mais ácido. Ou seja, a água é o 
reflexo do que acontece no solo e na floresta ao seu redor. Em alguns casos 
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essas águas constituem ambientes tão peculiares e com características físi-
co-químicas tão restritivas que chegam a representar um desafio fisiológico 
para a sobrevivência dos peixes e outros animais aquáticos.

De modo geral os igarapés apresentam uma produtividade biológica 
muito baixa, que decorre da baixíssima concentração de nutrientes e da 
pouca luz solar que penetra nas águas, uma vez que grande parte dela 
é bloqueada pelo dossel da floresta. No caso de igarapés pequenos em 
floresta densa, a cobertura pela copa das árvores às vezes ultrapassa 
95%. Ou seja, apenas cerca de 5% da luz solar que chega sobre a flo-
resta atingem a superfície do sistema aquático abaixo dela. Assim, na 
quase ausência de produtividade primária aquática, praticamente toda 
a cadeia trófica desses ambientes aquáticos é mantida por nutrientes 
vindos do ambiente terrestre, gerados pela própria floresta localizada 
no entorno dos igarapés.

Apesar da baixa produtividade, é comum encontrar em certos trechos 
de igarapés muitos “tufos” de macroalgas, ou mesmo uma fina camada 
de algas diminutas assentadas sobre substrato de areia. Eventualmente, 
também ocorrem aglomerados isolados de herbáceas emergentes e es-
ses vegetais servem de abrigo para uma diversidade de animais. Esses 
locais ocorrem geralmente nos trechos onde há clareiras no dossel e 
em que há uma maior penetração de luz até a superfície do igarapé. 
Essas clareiras ocorrem pela queda natural de árvores ou mesmo por  
ações antropogênicas.

Essa descontinuidade na distribuição de macrófitas aquáticas ao lon-
go dos igarapés - por conta da imprevisibilidade de ocorrência das cla-
reiras - acarreta uma distribuição também descontínua da fauna a elas 
associada, sendo esse fato denominado de “distribuição em mosaico”. 
Evidentemente, isso representa também um desafio particular para a 
fauna que depende dessas herbáceas, sobretudo para aquelas que usam 
essas plantas como substrato para a reprodução. De maneira mais am-
pla, toda a dinâmica populacional desses organismos acaba sendo in-
fluenciada por esses fatores básicos. 

Embora as pessoas que passam pelos igarapés não percebam isso 
imediatamente, existe nesses ambientes uma fauna rica e bastante di-
versificada de peixes, insetos, camarões e caranguejos. Esses animais 
são pouco visíveis porque geralmente se escondem entre galhos, raízes 
e folhiço submerso. Não obstante, todos os elementos da flora e fauna 
desempenham um papel importante para os processos ecológicos que 
aí ocorrem. 
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Normalmente, toda a matéria vegetal que cai no igarapé é inicial-
mente processada por fungos e larvas aquáticas de insetos. O grupo 
de estudos liderado pela nossa colega, Dra. Neusa Hamada, tem feito 
um trabalho importantíssimo nessa área de estudos, e recentemente 
lançou um livro fantástico sobre esse grupo de invertebrados. Esse tra-
balho certamente será um marco no estudo de insetos aquáticos na 
Amazônia, facilitando o trabalho de inventários entomológicos e de es-
tudos ecológicos diversos, como aqueles que envolvem a identificação 
de conteúdo estomacal de animais que se alimentam de insetos, como 
os peixes.

Peixes

Destaco aqui os peixes, um dos principais componentes dos ecossis-
temas aquáticos da Amazônia e sobre os quais venho estudando há vá-
rios anos. Ressalto sua diversidade de formas, cores e sua importância 
para a ecologia e como fonte de sustento através da pesca, já que mui-
tos são realmente bonitos e comercializados como peixes ornamentais. 

Um dos peixes mais notáveis nos igarapés é o peixe-borboleta, de 
corpo alto, nadadeiras peitorais longas e posicionadas na parte supe-
rior do tronco. Esse peixe é de grande importância na transferência de 
matéria e energia do sistema florestal emerso para o sistema aquáti-
co. Utilizando a forte musculatura associada às suas nadadeiras, ele 
consegue emergir rapidamente da água, capturando insetos e outros 
invertebrados que caem ou passam próximo à superfície. As presas que 
escapam a essa primeira investida e chegam ao fundo do igarapé são 
aproveitados por outros peixes e outros animais que ali vivem. Nada 
que cai na água é desperdiçado, ou seja, toda a energia existente nesse 
meio é aproveitada.

Outra espécie de peixe muito interessante e de importância ornamen-
tal é o tetra-colibri (Poecilocharax weitzmani). Ele apresenta as nada-
deiras dorsal e anal muito desenvolvidas, coloração azul e avermelhada 
e vive entre as raízes e folhas submersas. Trata-se de uma beleza que 
vive literalmente escondida sob as águas dos igarapés, e que só pode 
ser apreciada por um observador atento, disposto a enveredar pelos 
igarapés em meio à floresta.

Peixes com colorido verde são raros em ambientes de água doce, mas 
na Amazônia ocorrem algumas espécies com essa característica, como 
o peixe-camaleão, um pequeno caracídeo da família Crenuchidae. O 
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nome desse peixe se deve ao fato dele conseguir mudar o padrão de 
colorido de acordo com o ambiente em que se encontra. Graças a essa 
capacidade, ele se camufla muito bem, passando despercebido e assim 
minimizando o risco de predação por outros peixes. 

Esse peixe é também denominado camaleão pelo fato de ter os olhos 
salientes e com capacidade de se mexerem de um lado para o outro, de 
forma independente. Graças a isso, é provável que ele consiga enxergar 
mais facilmente seus predadores e também suas presas. Além disso, 
esse peixe possui as nadadeiras peitorais com duas pequenas projeções 
com as quais se agarra às folhas de plantas verdes em trechos de cor-
renteza. Trata-se de um peixe difícil de ser observado de fora d’água, e 
só pode ser estudado por meio de observações durante mergulho.

Outro peixe típico e interessante dos igarapés é o candiru-pintado, 
da família Trichomycteridae. Muitos candirus são hematófagos, ou seja, 
se alimentam de sangue retirado de peixes grandes e outros vertebra-
dos. Há registro de casos em que penetram a uretra e vagina de huma-
nos, causando sérios problemas de saúde. Entretanto, a maioria dos 
candirus não é parasita, vivendo em vida livre ou associada a bancos 
de folhiço, onde se alimenta de pequenos animais invertebrados. As-
sim sendo, trata-se de peixes difíceis de serem vistos, também pelo 
fato de terem hábitos noturnos e passarem o dia escondidos entre as  
folhas submersas.

Outro peixe muito singular é o bagre-folha (Helogenes marmoratus), 
que se camufla em “pacotes” de folhas submersas ancoradas em galhos 
em trechos de águas correntes e bem oxigenadas. A camuflagem não se 
restringe ao padrão de colorido - que realmente imita uma folha mor-
ta - mas também ao seu comportamento. Quando ameaçado e retirado 
fora d’água, o bagre-folha fica completamente imóvel, como as folhas, 
e assim provavelmente consegue escapar de eventuais predadores que 
caçam presas em movimento. Mesmo quando solto na água livre, sem 
o acúmulo de folhas, ele se deixa levar pela correnteza, como uma fo-
lha morta à deriva. Camuflagem semelhante ocorre com o peixe-folha 
Monocirrhus polyacanthus, também comum em igarapés da Amazônia.

Todos esses casos de peixes que vivem associados a folhas e galhos 
submersos indicam a interação dos ambientes aquáticos com a flores-
ta, a qual direcionou processos evolutivos que moldaram e continu-
am moldando a vida dos peixes. Trata-se de forças evolutivas sempre  
em ação.
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Importância das pesquisas

Todos os peixes e fatos acima relatados são muito interessantes, mas 
para serem vistos, admirados ou estudados, se faz necessário ir a cam-
po, mergulhar, observar e coletar amostras. Nossos estudos em igarapés 
geralmente são feitos através da realização de medidas da estrutura do 
canal, tipo de substrato, profundidade, características físicas e químicas 
da água, de modo que se possa fazer análises das relações entre a estru-
tura do ambiente e a fauna aquática local e regional.

Evidentemente, não é somente nessa escala espacial local que as coi-
sas acontecem. Além das variáveis relacionadas com o ambiente ime-
diato do peixe, há também outras variáveis que ocorrem e atuam em 
outras escalas. Por exemplo, a intensidade das secas varia bastante na 
paisagem amazônica. Há igarapés que são permanentes, como ocorre 
na região da Amazônia Central onde se situa Manaus, mas há igarapés 
que são temporários, como ocorre na periferia da bacia amazônica, em 
Roraima, por exemplo. Neste último caso, durante o período de seca o 
igarapé fica entrecortado, formando poças isoladas, ou mesmo secando 
quase completamente. Em função disso, ocorrem adaptações dos peixes 
para colonizar e se manter em ambientes instáveis ao longo do tempo.

Além das variações impostas pelo clima, os igarapés também são 
afetados por outros fatores naturais, como o tipo de vegetação do entor-
no, a estrutura geológica do terreno, e eventos ecológicos na paisagem 
sobre a rede hídrica está disposta. Até mesmo fatores históricos, como 
a ocorrência de períodos glaciais e interglaciais, podem estar influen-
ciando a estrutura e funcionamento desses sistemas aquáticos e, como 
consequência, atuando sobre a fauna aquática. 

Nos períodos glaciais, quando a terra experimentou um clima muito 
mais frio e boa parte da água ficou confinada na forma de gelo, a região 
amazônica enfrentou um clima muito mais seco. Estudos de amostras de 
pólen indicam que houve uma variação muito acentuada entre os tipos 
de vegetação que ocorreram durante aqueles períodos mais frios e os que 
ocorrem atualmente, quando o clima é muito mais quente e úmido.

A análise desses eventos serve não somente para entender as condi-
ções passadas, mas também ajuda a elucidar padrões atuais de distri-
buição da fauna e flora, que podem parecer confusos quando analisa-
dos sob as condições reinantes atualmente, mas que refletem condições 
climáticas e florísticas do passado. É o caso, por exemplo, de certas 
espécies que apresentam distribuições denominadas “relictuais” e que 
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se encontram confinadas a áreas distantes umas das outras no presente, 
mas que provavelmente estiveram unidas no passado e ocupavam áreas 
muito maiores. 

Evidentemente, para entender essas situações em uma região tão 
vasta como a Amazônia, se fazem necessárias coletas de amostras e 
análises envolvendo muitos pontos, e não somente a análise de uma 
situação local. Para isso, são importantes não somente os dados sobre a 
distribuição das espécies de peixes, mas também sobre a qualidade das 
águas na região como um todo. 

Para isso, tem sido muito útil e esclarecedora a união de grandes con-
juntos de dados, obtidos a partir de estudos conduzidos por vários pro-
jetos desenvolvidos na região, como aqueles produzidos pela Agência 
Nacional das Águas (ANA) e o projeto Brasil das Águas, em colaboração 
com pesquisadores franceses. Nosso objetivo em longo prazo é integrar 
dados sobre a qualidade da água com informações sobre a distribuição 
das espécies de peixes, para propiciar um entendimento melhor e mais 
abrangente de padrões e processos ecológicos na Amazônia.

Além de estarem sujeitos às variações históricas climáticas de longo 
prazo, os igarapés também são afetados por fatores ambientais que va-
riam em ciclos bem mais curtos, como as variações sazonais e aquelas 
provocadas por eventos climáticos específicos, como uma grande chu-
va. Neste último caso, uma forte chuva pode fazer com que um igarapé 
que estava com pouca água, de repente transborde. Muitas vezes um 
evento repentino como esse traz influências enormes para a ictiofauna, 
fazendo com que as margens dos igarapés sejam “lavadas” e muitos 
peixes sejam carregados até áreas bem afastadas do leito, às vezes im-
pedindo que esses peixes retornem ao canal do igarapé. Noutros casos, 
as correntezas carreiam muitos peixes para trechos rio abaixo, fazendo 
com que esses peixes empreendam um grande esforço para voltar a 
ocupar as áreas que ocupavam anteriormente.

Estudos de caso

Abordo aqui um estudo de caso envolvendo pesquisas conduzidas 
em parcelas aquáticas permanentes da Reserva Ducke em Manaus. A 
repetição das amostragens é importante, porque muitas vezes revela 
padrões ecológicos que amostragens pontuais no espaço e no tempo 
não conseguem mostrar. Exemplo disso é o caso da descoberta de um 
candiruzinho, Pygidianops amphioxus, que aparentemente passa a vida 
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inteira enterrado na areia, não emergindo para a coluna d’água em mo-
mento nenhum. 

No decorrer de aproximadamente 12 anos de coletas intensivas na 
Reserva Ducke, esse peixe só havia sido coletado uma ou duas vezes, e 
havia até então apenas dois exemplares preservados em coleção. Recen-
temente, conseguimos coletar vários exemplares dessa espécie, e isso se 
deveu ao fato de termos descoberto seu habitar preferencial, o que só 
foi possível pela repetição das coletas e bom conhecimento do ambiente 
dessa Reserva. Todo o ciclo de vida dessa espécie de candiru se passa 
entre as partículas de areia que compõem o fundo do igarapé. Daí se 
percebe facilmente a importância do esforço de amostragem repetido e 
do uso de diferentes métodos de amostragem para uma compreensão 
adequada da ecologia dos peixes que habitam os igarapés amazônicos.

Além do esforço de amostragem continuado, outra forma eficiente de 
se entender variações populacionais em peixes consiste no uso de técni-
cas de marcação e recaptura de indivíduos. No caso de nossos estudos 
sobre peixes da Reserva Ducke, temos feito isso através da injeção de 
elastômeros fluorescentes, que são produtos químicos biocompatíveis, 
ou seja, não causam reações adversas ou rejeição pelo animal. 

Usando uma combinação de cores e locais de marcação no corpo dos 
peixes, é possível marcá-los individualmente e seguir a sua trajetória 
ao longo do tempo. Isso permite saber qual é a sua área de uso cotidia-
no e de vida, que tipos de ambiente frequenta e em qual deles passa 
mais tempo. Este tipo de abordagem permite saber se os peixes vivem 
permanentemente em certos ambientes, ou se exploram diversos tipos 
de ambientes ao longo do seu ciclo biológico. Esses dados são muito 
importantes para a adoção de estratégias de conservação das espécies 
de um dado rio, bacia hidrográfica ou área.

Esse tipo de experimento de marcação e recaptura foi realizado com 
a espécie de candiru mencionada anteriormente, que vive enterrada na 
areia do fundo de igarapés. O estudo mostrou que esta espécie vive de 
fato confinada a ambientes muito específicos, não se afastando deles 
de forma nenhuma. Pudemos observar que um mesmo indivíduo per-
maneceu em um trecho de 5 metros de extensão no decorrer de quatro 
anos seguidos! 

Por outro lado, o mesmo experimento, feito com outras espécies, 
mostrou que elas podem ser carreadas pelas águas das chuvas por cen-
tenas de metros igarapé abaixo, e que depois voltam a colonizar as 
áreas que ocupavam antes. Esses experimentos são muito minuciosos, 
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requerem muito esforço e horas de dedicação em campo, mas trazem 
informações muito valiosas sobre as comunidades de peixes, bem como 
sobre as melhores maneiras de proteger o meio ambiente e conservar a 
fauna que nele vive.

Outro caso interessante é o que ocorre com um pequeno peixe do gê-
nero Anablepsoides, capaz de saltar por distâncias proporcionalmente 
muito grandes. Esse peixinho, que mede cerca de 4 cm, consegue saltar 
a uma distância de até 16 vezes o seu tamanho. Se tomássemos como 
referência uma pessoa que mede 1,5m de altura, isso equivaleria a uma 
capacidade de salto de 24 metros. Isso corresponde aproximadamente a 
três vezes o salto dado por um atleta olímpico!

Esses peixes anablepsoides vivem nas poças laterais aos igarapés da 
Reserva Ducke, formadas pela alagação das margens no período das 
chuvas. Curiosamente, é graças a essa capacidade de saltar que esses 
peixes conseguem passar de uma poça para outra, saltando sobre a ter-
ra. Isso permite que eles  mudem de uma poça que está secando para 
outra que ainda tem água. Permite, ainda que eles voltem para o canal 
do igarapé em períodos de secas prolongadas. Isso tem uma importân-
cia enorme na capacidade desse peixe encontrar alimento, parceiros 
para reprodução, e para fugir de predadores.

Esse dado é relevante, não apenas para a biologia dessa espécie, mas 
para o fato de que os cuidados de preservação de um igarapé não de-
vem se restringir ao seu leito principal, mas a todo o ambiente do en-
torno sob sua influência. Nossos estudos demonstraram que as poças 
laterais, que podem parecer ambientes insignificantes à primeira vista, 
de fato abrigam muitas espécies de peixes e têm uma importante fun-
ção na biologia e ecologia da fauna local. 

A bióloga Maeda Batista dos Anjos, minha ex-aluna de doutorado, 
realizou um estudo das fontes de energia de pequenos igarapés de flo-
resta na região de Manaus, utilizando análises de isótopos de carbono 
e nitrogênio. O objetivo foi avaliar a contribuição das diferentes fontes 
produtoras (plantas terrestres e aquáticas) para se saber quais seriam 
as principais fontes de energia que abastecem os igarapés e mantêm  
seu funcionamento. 

Os resultados mostram que todos os camarões e insetos (com exce-
ção de uma lagarta aquática de borboleta) dependem diretamente da 
energia oriunda das folhas de árvores da floresta. Ou seja, as folhas e 
galhos da floresta que caem nos igarapés contribuem não somente para 
a estrutura geral desses ambientes aquáticos e dos seus variados mi-
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crohabitats, mas também garantem a energia que sustenta toda a fauna 
de invertebrados e de peixes que ali vivem. 

Isso mostra claramente a total dependência da fauna aquática em 
relação ao ambiente terrestre de entorno, ou seja, a floresta. Neste sen-
tido, a destruição da floresta tem consequências negativas diretas não 
somente para os ambientes e organismos terrestres, mas também para 
todo o sistema aquático amazônico.

Conceitos ecológicos e sua aplicabilidade na 
avaliação de impactos ambientais

Além da dimensão horizontal (ou seja, lateral aos igarapés), outra di-
mensão importante é a longitudinal. Há um conceito clássico em ecologia 
de sistemas lóticos, denominado conceito de contínuo fluvial ou conceito 
de rio contínuo. Segundo este conceito ou modelo, o que acontece nas 
cabeceiras ou nas porções mais altas de rios e igarapés acaba repercu-
tindo nas partes mais baixas, até a foz. Mais que isso: o que acontece 
nos igarapés menores ou de cabeceiras acaba repercutindo nos igarapés 
maiores, nos rios e na porção inferior de uma bacia de drenagem.

Segundo esse modelo, as folhas que caem nas cabeceiras dos igara-
pés constituem sua principal fonte de energia (produção biológica). Es-
sas folhas vão sendo fragmentadas e progressivamente utilizadas pelos 
consumidores ao longo o curso do riacho, em direção à foz. Nesse caso, 
não é apenas a matéria orgânica contida na folha que viaja rio abaixo, 
mas também os invertebrados que a consomem e que, por sua vez, são 
consumidos por vertebrados (principalmente peixes) e assim por dian-
te. Ou seja, a energia gerada pela floresta e depositada nos igarapés na 
forma de folhas se desloca em uma espécie de “espiral”, em que cada 
volta corresponde à retenção parcial de energia e transformação do ma-
terial promovido por determinado tipo de consumidor.

Considerando essa dinâmica, é fácil imaginar uma situação catas-
trófica representada, por exemplo, pelo derramamento de petróleo nas 
cabeceiras de um igarapé. De acordo com esse modelo, uma quantidade 
razoável desse produto derramado nos cursos altos poderia se dispersar 
por todo o sistema aquático, causando grandes impactos. O mesmo 
vale para os impactos causados por desmatamento ou outros tipos de 
poluição. Ou seja, o que ocorre acima, acaba tendo influência direta na 
bacia a jusante. Ainda segundo esse modelo, para a conservação de um 
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determinado ambiente aquático, é fundamental que se preserve as suas 
porções mais elevadas, que incluem os pequenos igarapés de cabeceira.

Um exemplo dos impactos do desmatamento pode ser observado fa-
cilmente quando se trafega ao longo da rodovia BR-174, que liga Ma-
naus a Boa Vista. Para a construção dessa rodovia foram instalados 
vários aterros com bueiros sobre o leito dos igarapés interceptados pela 
estrada. Isso provocou o alagamento da sua porção a montante da es-
trada, resultando na morte das muitas árvores por afogamento perma-
nente. Ainda, ocorreu uma grande erosão do solo e assoreamento (acú-
mulo de areia e lama) sobre o leito do igarapé (antes coberto de folhas) 
no trecho a jusante da estrada. Com isso, houve uma forte modificação 
da composição da fauna de peixes, com consequências ecológicas ainda 
mal compreendidas.

Outros impactos do desmatamento sobre os cursos d’água também 
podem ser observados facilmente no Estado de Rondônia, onde inúme-
ras fazendas promoveram o desmatamento até as margens dos igara-
pés. Evidentemente, isso gerou um intenso processo de erosão e asso-
reamento de igarapés. Muitos deles tiveram o curso fragmentado, com 
formação de poças d’água relativamente parada e coberta de uma ca-
mada ferruginosa produzida por ferrobactérias.  Além disso, em muitos 
casos, as margens foram cobertas por gramíneas que frequentemente 
avançam sobre o corpo d’água, no entanto não oferecem as mesmas 
condições (recursos alimentares, abrigos, locais para reprodução de pei-
xes e insetos aquáticos) antes oferecidas pela floresta. 

Nos locais onde o igarapé corre a céu aberto, a temperatura fica mais 
alta e também em muitos casos, essas poças são pisoteadas pelo gado, 
se tornando eutrofizadas pela introdução de suas fezes e urina. Com 
isso, o sistema aquático perde praticamente todas suas características 
originais. A consequência é que a qualidade da água é modificada e a 
fauna de peixes e invertebrados se torna extremamente pobre.

Nessas áreas intensamente desmatadas da Amazônia vem ocorrendo 
um fenômeno conhecido como migração das cabeceiras. Antes loca-
lizadas no sopé ou nos vales entre morros, as nascentes vão secando 
e as cabeceiras vão sendo continuamente deslocadas para os trechos 
mais baixos dos cursos d’água, por causa do desmatamento e do con-
sequente assoreamento. O processo vai se estendendo cada vez mais 
para baixo nas bacias de drenagem, até que todo o curso dos igarapés 
é assoreado e acaba se extinguindo na paisagem. Esse fenômeno vai 
ganhando proporções cada vez maiores, e pode comprometer a recarga 
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dos aquíferos subterrâneos que alimentam os poços que abastecem as 
cidades, por exemplo.

O lado mais trágico desse processo de desmatamento e morte dos 
cursos d’água pode ser observado em grandes cidades como Manaus, 
onde os igarapés acabaram se transformando em esgotos a céu aberto, 
cobertos por lixo e onde a fauna nativa foi praticamente extinta. Esta-
mos estudando esses processos de degradação ambiental e perda de 
biodiversidade nos igarapés urbanos, porque isso é importante para 
entender o fenômeno e tentar propor medidas de contenção, reparação 
ou formas de evitar efeitos ainda mais graves para o meio ambiente e 
para as populações humanas.

As causas de degradação ambiental de igarapés na Amazônia são 
várias, destacando-se dentre elas o desmatamento para extração de ma-
deira, formação de pastagens ou áreas para agricultura, abertura de 
estradas, garimpos e expansão urbana, entre outras. Em todos esses 
casos, independentemente das causas do desmatamento, o solo fica 
desprotegido e a chuva que antes caía sobre as árvores, escorrendo len-
tamente até o solo, passa a cair diretamente sobre ele. Essa água com 
alta energia retira a camada orgânica que existia sobre o solo e leva 
junto a argila, provocando o assoreamento dos igarapés. Nesse caso, os 
efeitos da erosão e do assoreamento nas porções altas da bacia acabam 
chegando até a foz, levados pela correnteza, mesmo se entre esses dois 
trechos da bacia existam porções de floresta.

A sequência de perturbações ambientais ocorrida em Manaus, em 
termos do avanço do desmatamento e degradação ambiental geral, pode 
ser observada por meio de uma ferramenta interessante do Google, que 
mostra uma sequência temporal animada de imagens. Por exemplo, é 
possível ver a imagem de Manaus em 2012, quando a Reserva Ducke 
aparecia relativamente distante das áreas urbanizadas, com a floresta 
compacta e o entorno da reserva íntegro. Dois anos depois, a situação já 
havia mudado consideravelmente, havendo manchas de desmatamen-
to nas margens e também em seu interior. Há uma tendência atual de 
desmatamento da reserva, a partir da face leste (rio Puraquequara), que 
só não é mais acelerada por causa da existência de uma área contígua 
utilizada para treinamento militar, que refreia a destruição da floresta.

A tendência de desmatamento e de degradação ambiental vem se 
acentuando em Manaus desde a década de 1960, em decorrência da 
leva de migrantes que se deslocaram do interior do estado e de outras 
partes do país para essa cidade, e passaram a ocupar de forma desorde-
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nada suas áreas periféricas. Como decorrência dessa expansão urbana 
desordenada tem havido uma crescente taxa de desmatamento, extirpa-
ção de fragmentos florestais urbanos, modificação geral da paisagem e 
extermínio dos igarapés que cortam a cidade.

É lastimável ver as pessoas tapando o nariz por causa do mau cheiro 
dos igarapés, que de fato se transformaram em esgotos a céu aber-
to na cidade. Entretanto, é comum atribuir a responsabilidade pelos 
problemas ambientais da cidade a terceiros, como se fôssemos apenas 
vítimas. Na realidade, uma das principais raízes do problema é a falta 
de educação da população, onde é comum ver cidadãos lançando o lixo 
das suas casas diretamente nos igarapés. 

Eu apelidei esse fenômeno de “tecnologia do jirau”, em alusão à 
forma como as populações ribeirinhas do interior lidam com o descarte 
de restos de alimento e outras formas de lixo orgânico. No interior, na 
beira do igarapé, o morador monta um pequeno jirau de madeira no 
fundo de sua casa, sobre o leito do igarapé, e todo o lixo é lançado na 
água. Logo depois de jogado, não se vê mais o lixo, que afunda ou é 
carregado rio abaixo. 

Quando a densidade populacional é pequena, o problema gerado por 
essa forma de descarte do lixo é praticamente despercebido, porque 
mesmo os grãos de arroz ou partículas de alimento lançados na água 
são comidos por peixes e outros animais. No entanto, quando a densi-
dade populacional aumenta (como ocorre na ocupação de áreas urba-
nas), o descarte de lixo ultrapassa a capacidade do ambiente de proces-
sar aquela matéria orgânica, e passa a ocorrer o descarte de outros tipos 
de lixo, como plásticos e outros materiais não biodegradáveis. 

Com isso, o ambiente fica poluído rapidamente, os peixes morrem 
e o que era decomposto naturalmente passa a se acumular e a gerar 
mais poluição. Ou seja, quando a “tecnologia do jirau” é utilizada por 
poucas pessoas e com uso de produtos orgânicos não é tão danoso ao 
ambiente, mas quando isso é feito por centenas ou milhares de pessoas 
e envolve produtos industriais e grande volume de resíduos de difícil 
degradação, o problema se agrava enormemente, e passa a constituir 
um grave problema de saúde pública.

O problema da exportação do lixo rio abaixo mencionado anterior-
mente pode trazer consequências terríveis nas porções mais baixas da 
bacia hidrográfica, e chegar até o mar. Recentemente recebi uma liga-
ção de uma pessoa querendo minha opinião sobre uma carga de resí-
duos sólidos que apareceu no oceano Pacífico. Disse a ela que minha 
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experiência e meus estudos se concentram na Amazônia, em pequenos 
igarapés. Então, ela me indagou se parte daqueles resíduos poderiam 
ter vindo da nossa região. Falei que talvez não, mas por certo pode-
riam chegar ao oceano Atlântico, onde deságua o Rio Amazonas, e 
que recebe toda a carga de poluição gerada pelas agregações humanas 
espalhadas ao longo dos pequenos, médios e grandes rios que drenam 
a Amazônia. 

É bom lembrar que a “pluma” do Amazonas avança por mais de 200 
km mar adentro, levando com ela toda a carga de sedimentos e outros 
materiais que recolhe do interior da região. Isso indica que os pets e 
outros tipos de plásticos que aparecem na região costeira das Guianas e 
em toda a zona norte do Atlântico podem ter participação do material 
lançado no rio aqui em Manaus, ou mesmo numa região mais acima, 
como Tabatinga. Ou seja, nós não somente produzimos, mas também 
exportamos sujeira!

Curiosamente, a pessoa que me entrevistou contra-argumentou di-
zendo que a capacidade de depuração das águas do rio Negro e do 
rio Amazonas seria enorme, e que por isso não haveria risco do lixo 
produzido no interior do continente atingir ou prejudicar o mar. Rebati 
dizendo que esse argumento é falho, por duas razões básicas: a primei-
ra, do ponto de vista físico e bioquímico, isso não é verdade, o plástico 
e outros materiais são muito resistentes, resistem décadas ou séculos à 
degradação natural. A segunda razão é ética: não é justo nem correto as 
pessoas lançarem lixo nos cursos superiores da bacia, porque o efeito 
disso vai atingir também pessoas que estão no curso abaixo, às vezes 
a milhares de quilômetros de distância. Ou seja, mesmo que houvesse 
uma degradação rápida do lixo lançado nos rios, não se justifica a ati-
tude de lançá-lo nas águas, de exportá-lo para outras pessoas que às 
vezes nada têm a ver com esse ato, mas que sofrerão com o problema.

Alternativas e recomendações 

Apesar do desastre intenso e às nossas vistas, há iniciativas interes-
santes para evitar ou corrigir tantas ações danosas contra os ecossiste-
mas aquáticos amazônicos. Uma dessas é um projeto do qual participa-
mos, na região dos municípios de Santarém e Paragominas, no Estado 
do Pará, duas regiões que tem históricos diferentes de uso da terra. 
Estudamos o sistema aquático de dezenas de microbacias, como parte 
de um projeto maior que envolve comunidades, cooperativas e pre-
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feituras locais, com o objetivo de explorar os recursos da floresta sem 
destruir a biodiversidade. A ideia é avaliar a possibilidade de explorar 
a biodiversidade sem comprometer os recursos naturais, conciliando 
a manutenção dos serviços ecossistêmicos com a obtenção de renda e 
melhoria da qualidade de vida das populações humanas locais.

Não se pode aceitar a destruição da Amazônia, mas tampouco se 
pode esperar que ela deva ser cercada e protegida como se fosse uma 
imensa reserva ecológica. A chave da questão está a meio termo, no 
uso racional e manejado dos recursos naturais da região, respeitando 
a capacidade de suporte dos ecossistemas. Para isso é preciso saber 
quais são os limites de uso dos recursos que não comprometem a sua 
existência na natureza; qual intensidade de impacto o ecossistema pode 
absorver sem deixar de funcionar de forma ecologicamente sustentável. 

Também é fundamental avaliar o quanto as populações humanas lo-
cais podem ganhar, em termos de recursos econômicos e de qualida-
de de vida, sem que isso gere perdas de biodiversidade e de serviços 
ambientais. Por meio de estudos sobre qualidade da água, estrutura 
dos igarapés, plantas, peixes, insetos aquáticos, aves, répteis, mamífe-
ros e aspectos socioeconômicos, a gente constrói maneiras de conciliar 
conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida das populações 
locais. O objetivo principal é ajudar essas populações a encontrar ca-
minhos de uso dos recursos naturais e do ambiente, promovendo uma 
economia ecologicamente sustentável.

Para finalizar, gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que po-
dem suscitar uma boa discussão sobre o que foi apresentado até aqui:

1. Para evitar o acúmulo de lixo nos igarapés e nas ruas, é preci-
so avançar na educação da população (educação para a cidadania!) e 
também na qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. É 
preciso desenvolver a educação ambiental, ao mesmo tempo em que 
o poder público implementa serviços de infraestrutura. Não adianta 
apenas reclamar do cidadão que lança lixo no igarapé ou na rua se a 
ele não são dadas condições adequadas para depositar o lixo em local 
adequado. Se não houver lixeiras nas ruas e o serviço de recolhimento 
de lixo não for eficiente, o problema do lixo nas ruas e nos igarapés vai 
persistir e se agravar.

2. As leis ambientais são importantes, mas ainda mais importante 
é a conduta do cidadão, isto é, cada um fazendo sua parte e contri-
buindo para a preservação do meio ambiente. Ações organizadas da 
sociedade civil podem impedir invasões ilegais e ações de desmatamen-
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to, mesmo quando essas ações decorrem de decisões equivocadas do 
poder público. 

Não há justificativa para aterramento de igarapés, desmatamento de 
áreas às margens de cursos d’água ou extirpação de fragmentos flores-
tais urbanos para construção de conjuntos habitacionais. Lembro aqui 
o caso da mata de galeria do igarapé que vem do bairro Coroado e passa 
entre os conjuntos Tiradentes e Petro. Existe ali um belo buritizal, que 
seria derrubado pela prefeitura para construção de uma avenida margi-
nal ao igarapé, e que escapou de ser destruída graças à ação de defesa 
por parte dos moradores locais. 

Curiosamente, havia uma placa indicativa de que ali era uma área de 
preservação (um Corredor Verde, decretado pela própria prefeitura!), 
mas agentes de outros setores haviam autorizado a abertura da via no 
mesmo local. Um péssimo exemplo para o público, as pessoas comuns 
que vivem ou passam por ali. Ou seja, a ignorância, a burocracia e a 
desarticulação do governo muitas vezes favorecem a proliferação de 
problemas ambientais.

3. Canalização de igarapés não é revitalização. Observo isso com 
base no projeto de governo (PROSAMIN) que retirou milhares de pes-
soas das margens de igarapés altamente poluídos e fétidos em Manaus. 
De fato, esse projeto foi benéfico para essas famílias, pois retirou mui-
tas pessoas da lama e do lixo acumulado debaixo de suas residências; 
com isso elas se afastaram de ratos e outros animais transmissores de 
doenças, tiveram acesso à água encanada, maior acesso à saúde e mais 
dignidade. Entretanto, as casas que haviam ali, feitas de madeiras, fo-
ram substituídas por outras, feitas de tijolos, e atualmente se vê que 
praticamente todas elas estão armadas de antenas de TV por satélite e 
aparelhos de ar-condicionado. 

Evidentemente, todas as pessoas merecem conforto e boa qualidade 
de vida, mas não se pode acreditar que as pessoas que estão ali agora 
são as mesmas que habitavam a área antes; muito provavelmente elas 
transferiram suas novas casas para pessoas com poder aquisitivo maior 
e foram para outros locais da cidade, talvez às margens do mesmo iga-
rapé, em áreas mais distantes.

Revitalização de igarapés é algo complexo e completamente distinto do 
que foi feito nesse projeto. Nesse caso, revitalizar pressupunha a ma-
nutenção da estrutura do canal, rearborização das margens, tratamento 
do esgoto nele lançado, coleta adequada de lixo, educação ambiental 
das pessoas que ali vivem e outras medidas adequadas. Somente assim 
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é possível a recuperação dos impactos a que estavam submetidos, e 
não simplesmente a canalização e soterramento de igarapés, às vezes 
seguida de uma camada de asfalto por cima. 

4. Revitalizar ou recompor paisagens naturais é importante, mas 
é tecnologicamente e ambientalmente complexo, e geralmente caríssi-
mo. Alguns casos de revitalização foram bem-sucedidos, especialmente 
em rios europeus, mas o custo foi enormemente elevado. Além disso, 
o sistema pode ganhar nova fisionomia, algumas espécies de animais 
podem voltar a colonizar a área, mas dificilmente é possível voltar à 
sua forma original, nem ter de volta toda a biodiversidade que ali ha-
via. Em consequência, também não serão completamente recuperados 
os serviços ambientais que eram fornecidos originalmente. Ou seja, a 
revitalização pode gerar um ambiente mais bonito e saudável do que se 
havia antes do processo, mas nunca igual às suas condições originais. 

5. O processo de crescimento de Manaus (e, de resto, de todas as 
grandes cidades da Amazônia brasileira) continua repetindo os mesmos 
erros do passado, com degradação ambiental e posterior soterramento 
dos igarapés. Assim, as feições originais da cidade vão se alterando e se 
tornando parecidas com qualquer outra grande cidade brasileira. 

Em termos de estrutura hídrica, Manaus tem atualmente as mesmas fei-
ções de São Paulo, ou seja, igarapés poluídos, canalizados, soterrados 
ou transformados em esgotos a céu aberto. Isso, sem falar nos mesmos 
problemas de trânsito ou na perda da qualidade de vida de seus mora-
dores, gerados por alagamentos e disseminação de doenças. A grande 
diferença - e isso é um privilégio - é que, ao contrário de quase todas 
as demais cidades brasileiras, Manaus é cercada de florestas por todos 
os lados, e isso tampona bastante os efeitos locais do desmatamento e 
da poluição. 

6. Os serviços ambientais fornecidos pela floresta amazônica pre-
cisam ser adequadamente valorados. A avaliação dos resultados de per-
das de serviços ambientais é relativamente fácil, mas avaliar as vanta-
gens propiciadas por um ambiente bem preservado é bem mais difícil. 
Por exemplo, quanto valeria o ar saudável e ameno que se percebe nas 
baixadas dos igarapés em condições ambientalmente íntegras, frente ao 
forte calor que domina o centro da cidade? Comparem isso com a fácil 
percepção do mau cheiro da água de igarapés poluídos e do aumento 
da temperatura no entorno de igarapés em áreas desmatadas. Quanto 
valeria se os igarapés de Manaus continuassem desobstruídos, com a 
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mata ripária preservada e tendo a capacidade de absorver e transportar 
adequadamente o excesso de água de grandes chuvas até o rio Negro? 

É fácil perceber que as inundações que ocorrem em muitas áreas de Ma-
naus decorrem do fato de que as áreas de floresta,que antes absorviam 
a água da chuva, foram impermeabilizadas por asfalto ou construção de 
casas. Os canais de igarapés que transportavam a água até o rio Negro 
foram aterrados, canalizados ou tiveram seus cursos “retificados”. 

As inundações provocam problemas sociais e econômicos enormes, ano 
após ano! Ou seja, os prejuízos causados pela degradação ambiental 
e extinção de igarapés são relativamente fáceis de serem calculados, a 
partir dos impactos ocasionados, mas as vantagens que os serviços am-
bientais oferecem gratuitamente são muito difíceis de serem calculadas. 
Infelizmente, parece que só damos valor às coisas quando as perdemos.

7. Os igarapés são fontes de água limpa, lazer, local para criação 
de peixes e outros animais para alimentação humana, preservação das 
boas condições ambientais e são vias naturais de transporte pela flo-
resta. Aliás, o próprio nome igarapé é uma referência a isso, já que na 
“língua geral” ou nheengatu significa “caminho de canoa”. Infelizmen-
te, parece que atualmente os igarapés de Manaus e de outras grandes 
cidades da Amazônia se transformaram em “caminho de doenças”.

8. É possível conciliar uso e preservação da floresta e dos recursos 
naturais fornecidos por ela. Assim, não tem sentido insistir na ideia de 
que para haver conservação do meio ambiente as florestas têm que ser 
intocável. Não tem sentido isso. Lembro que há alguns anos foi realiza-
da no INPA uma oficina de trabalho para analisar cenários para o futuro 
da Amazônia, com base nas tendências atuais de desmatamento, uso 
do solo e expansão urbana. 

Desse evento emergiram três cenários: um, catastrofista, que antevia 
a devastação total, motivada pelo aproveitamento e exploração até a 
exaustão de seus recursos. Outro, que considerava a conservação total 
da floresta remanescente, propondo a manutenção da Amazônia como 
uma reserva do planeta, patrimônio da humanidade etc. O terceiro ce-
nário era intermediário, e considerava a manutenção de grandes áreas 
bem preservadas e adequadamente protegidas, entremeadas com áreas 
destinadas aos núcleos urbanos e à exploração econômica, preferencial-
mente em bases ecologicamente sustentáveis. 

Evidentemente, esse cenário intermediário propõe e defende o estabe-
lecimento de programas de zoneamento ecológico e econômico para 
toda a Amazônia, mas esbarra no fato de que, na prática, esses pla-
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nejamentos raramente são postos em prática. Exemplo disso foi o que 
ocorreu recentemente no norte de Manaus: enquanto se fazia o estudo 
de zoneamento ecológico e econômico do Distrito Agropecuário da SU-
FRAMA, havia ao mesmo tempo um programa de ocupação e aproveita-
mento das terras, inclusive com propostas de aproveitar algumas áreas 
de floresta íntegra situadas entre terras protegidas do INPA e da UFAM. 
Ou seja, enquanto uns se dedicavam aos estudos e esperavam seu res-
paldo para ordenar o processo de ocupação humana, alguns outros já 
estavam à frente, ocupando as áreas da mesma forma como isso era 
feito há décadas, sem nenhuma atenção à vocação natural das áreas. 

Isso mostra que existem condições técnicas e um corpo de especialistas 
capazes de conduzir um processo de zoneamento e ordenamento terri-
torial, mas que esse processo é influenciado por motivos econômicos e 
políticos imediatistas, frequentemente predatórios e inconciliáveis com 
a conservação dos recursos naturais. Sempre surgem motivos escusos 
para não implementar ou implementar de maneira inversa e perver-
sa pela invasão assistida, sendo que esta geralmente ocorre com força 
maior em períodos eleitorais. De todo modo, é de se esperar que o 
espaço urbano de Manaus – que é tão bonito e ao mesmo tempo tão 
ameaçado e maltratado - possa ser aproveitado de formas cada vez mais 
saudáveis e ambientalmente sustentáveis, gerando uma melhor quali-
dade de vida da população.

9. É comum ouvir uma pessoa dizer que vai “tirar um terreno” 
toda vez que há invasão de terras, e esse processo ocorre de sobres-
salto e de improviso. Ou seja, há uma permissividade muito grande. 
É preciso haver planejamento e ordenamento do espaço na cidade de 
Manaus. O governo deve intervir logo e, de preferência, estar à frente 
do processo de ocupação do solo, evitando a “indústria das invasões”. 
Cabe ao governo o papel de definir áreas de ocupação imediata pelos 
mais necessitados, mas também a definição de áreas para futuros em-
preendimentos públicos e privados.

10. No caso dos programas ambientais governamentais, como o 
PROSAMIM, é preciso não somente definir quem precisa ficar ou sair 
das áreas de risco, mas também realizar um acompanhamento das fa-
mílias que são envolvidas nesses programas. É preciso ter continuidade 
para se certificar da eficácia do programa e evitar desvios de conduta 
que possam prejudicar os objetivos originais.

11. O governo tem gerenciado muito mal os processos de reassenta-
mento de populações, como se tem visto no caso das hidrelétricas, em 
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que são concedidos dinheiro ou imóveis para os atingidos pelos efeitos 
do barramento dos rios. Na UHE Belo Monte, no rio Xingu, ocorreu um 
caso esdrúxulo: o governo retirou as pessoas que moravam nas áreas 
baixas, sazonalmente alagadas, e os transferiu para casinhas feitas numa 
área à beira de uma estrada, muito longe do rio.  

Pude ver e ouvir relatos chocantes quanto a isso: as pessoas não po-
diam armar a rede de dormir nestas casas porque as paredes eram pre-
moldadas, isto é, feitas com placas de concreto muito finas e frágeis e 
não suportavam o peso de uma pessoa. As pessoas foram levadas para 
as novas casas com seus barcos e estes tiveram que ser guardados em 
cima ou embaixo da residência, mas os donos não tinham carro ou 
carreta, nem condições financeiras de pagar para rebocá-los até o  rio 
para pescar. 

12. Translocação de populações sempre é problemática e erros dessa 
natureza são grosseiros. O pagamento em dinheiro como compensação 
pelos impactos também é complicado, porque não há acompanhamento 
social adequado pelo empreendedor responsável pela obra. Ribeirinhos 
geralmente não estão acostumados a lidar com isso, e logo acabam per-
dendo ou gastando mal o que receberam. Uma vez que as novas insta-
lações não funcionam adequadamente e os recursos financeiros foram 
gastos, há uma tendência natural de que essas pessoas tentem voltar para 
os mesmos locais ou locais próximos aos que habitavam, prolongando o 
problema social criado pelo empreendimento.

13. Precisamos de educação ambiental, mas mais ainda de educa-
ção para a cidadania. Sem o senso de cidadania não se tem o senso de 
pertencimento à região em que se vive; o senso de que o meio ambiente 
é um patrimônio coletivo, ou seja, nosso. É preciso deixar bem claro 
que patrimônio público não é aquilo que não pertence a ninguém ou 
pertence ao governo, mas sim, aquilo que pertence a todos. Somente 
quando se tem esse senso coletivo e de pertencimento é que as pessoas 
vão de fato cuidar dos igarapés, fazer a parte que lhes cabe como ci-
dadão e morador de uma cidade como Manaus. Isso é muito diferente 
de simplesmente transferir o problema para terceiros e achar que o 
problema ambiental será resolvido a cada quatro anos, com o voto nas 
eleições.

14. As áreas de proteção permanente (APP) são extremamente im-
portantes e devem ser vistas como um componente fundamental para 
a manutenção dos processos naturais e da biodiversidade e não como 
meras peças burocráticas. Pude observar no período da seca no rio Ara-
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guaia que existe uma faixa de floresta marginal tão estreita que mais 
parece uma parede; atrás dela descortinam-se as áreas devastadas pelo 
desmatamento; parece que essa faixa de floresta, que deveria proteger 
as margens do rio, existe apenas para esconder o cenário de desolação 
atrás dela.

15. A educação deve ser voltada prioritariamente para a formação de 
cidadãos conscientes da importância de preservar o ambiente; os educa-
dores precisam ser mais valorizados e mais motivados para essa impor-
tante função; eles precisam saber fazer o vínculo entre os conhecimentos 
adquiridos dos livros e propalados quase automaticamente em sala de 
aula, com as necessidades reais de um meio ambiente saudável, com a 
importância do ambiente para a qualidade de vida humana. Ou forma-
mos bons professores e cidadãos conscientes, ou teremos que continuar 
sempre correndo atrás dos enormes prejuízos ambientais, alguns deles 
impossíveis de serem sanados.

16. Tomo como referência a citação que fiz do candiruzinho que 
vive permanentemente enterrado na areia. Muitos questionam a impor-
tância de uma informação como essa, ou mesmo a importância desse 
animal na natureza. Outros ainda indagam sobre a importância da pes-
quisa básica. Muitos acham que um conhecimento só é válido quando 
se torna útil, de aplicação imediata, e quando serve diretamente para 
melhorar as condições de vida das populações humanas. Entretanto, o 
conhecimento tem um valor intrínseco, um valor em si mesmo. Além 
disso, ninguém conhece o complexo, sem antes conhecer o simples. 

17. Importante salientar que muitas pessoas não valorizam um de-
terminado conhecimento em função da falta de oportunidade de ter 
acesso a ele. Voltando ao caso do candiruzinho: quase ninguém sabe 
desses detalhes de sua biologia e comportamento, mas quando as pes-
soas têm a oportunidade de observar isso de perto ou através de ima-
gens bem feitas, acabam se encantando. 

Observei isso também com o jeju, um dos peixes mais comuns da Ama-
zônia, que vive em ambientes alagados e são capazes de se locomover 
através da lama e até pela terra. Poucos dão valor a ele, mas quando 
assistem a isso por meio de filmes e imagens bonitas, o conceito muda, 
passam a se interessar pelo animal e por seu comportamento. Ou seja, 
o conhecimento sobre biologia e história natural pode ser uma ferra-
menta importantíssima para a conservação da biodiversidade e do meio 
ambiente.  Talvez precisemos utilizar mais isso junto às novas gerações, 
para que elas possam entender melhor e contribuir mais para a preser-
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vação do meio ambiente e da qualidade de vida, para elas e as gerações 
futuras. 

18. As crianças e jovens vivem agarradas aos seus celulares; talvez 
seja interessante utilizar essa ferramenta para propagar informações 
ecológicas, encantar a juventude com as coisas da natureza através da 
tela de seus celulares. Mas também devemos nos preocupar em ensinar 
aos jovens que eles podem ver esses seres e esses fenômenos não so-
mente através de telas e filmes, mas também – e principalmente –pelo 
contato direto com a natureza. Os pais e educadores devem contribuir 
para isso, ajudando a sensibilizar os jovens para sair um pouco desse 
mundo tecnológico e acessar esse nosso mundo real, tão encantador.

19. Leis e normas são importantes, mas talvez mais ainda seja a 
participação dos cidadãos na defesa do meio ambiente. Estive há al-
guns anos na Nova Zelândia e pude ver como as coisas funcionam bem 
ali. Os cidadãos são altamente vigilantes e todos denunciam qualquer 
irregularidade ou ato prejudicial ao meio ambiente. Ali as multas são 
pesadas e cobradas imediatamente. Esse estado de alerta permanente 
e a “dor no bolso” ajudam bastante na preservação ambiental naquele 
país.

20. O ser humano tem a tendência a considerar normal tudo aquilo 
que passa a enfrentar em sua vida cotidiana. Isso ocorre com a violên-
cia e também com a degradação ambiental. Há uma banalização dos 
problemas. Tudo que no começo parecia estranho e incômodo, com o 
passar do tempo vai se tornando habitual e acaba se fixando como nor-
ma ou algo sem solução. É preciso uma educação cidadã (que inclua a 
educação ambiental) para tentar contrapor essa tendência. 

21. No Brasil costumamos fazer bons diagnósticos e inventários, 
mas é preciso dar o passo seguinte, mudar hábitos, promover a verda-
deira educação ambiental e a cidadania. Relembro aqui rapidamente 
o caso do zoneamento ecológico e econômico que fizemos no distrito 
agropecuário da SUFRAMA em Manaus. Foi um trabalho primoroso de 
levantamento de vocações e potencialidades de uso dos solos, feito com 
técnicas muito criteriosas e análises bem fundamentadas, mas que ao 
final virou uma peça burocrática, ou seja, volumes que acabaram sendo 
guardados e esquecidos nas prateleiras dos órgãos públicos. Ou seja, 
falta algo essencial entre o estudo de diagnóstico e as ações efetivas. 
Isso não parece se dar em decorrência apenas da falta de uma boa in-
terface entre a comunidade científica e a classe política; falta mesmo é 
uma preocupação sincera da sociedade com este tipo de situação. 
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22. O INPA tem desenvolvido um trabalho muito vigoroso e man-
tido uma boa relação com alguns órgãos ambientais, como a Vara de 
Meio Ambiente, mas falta uma interlocução maior e uma atuação mais 
direta com o setor público e privado que atuam em questões ambien-
tais. Muitos pesquisadores têm assento em alguns desses órgãos, mas 
geralmente eles são chamados a atuar esporadicamente ou tão somente 
na qualidade de consultores. É preciso ter uma atuação mais efetiva, 
com maior interferência nos processos decisórios. O INPA como ins-
tituição e o seu conjunto de pesquisadores não podem ficar apenas 
avaliando impactos, ou seja, registrando as desgraças. Precisam atuar 
numa etapa anterior e ajudar a fazer o elo entre o estudo científico e as 
práticas ambientais e sociais necessárias para o adequado uso e preser-
vação do meio ambiente.

23. A preservação de fragmentos florestais urbanos é muito impor-
tante, mas geralmente demanda recursos financeiros para sua aquisi-
ção e manutenção. O problema não é somente da disponibilidade de 
dinheiro para isso, mas também de uma definição de prioridades. Por 
exemplo, no caso do fragmento do lado do condomínio Mundi, deveria 
a prefeitura bancar sua compra, com gasto estimado em cerca de 17 
milhões de reais? Ou seria melhor investir esses recursos para ajudar 
na recuperação das cabeceiras do igarapé do Mindu, na zona leste de 
Manaus? 

24. Questões como essas devem ser levadas em conta e discutidas 
com a sociedade, ainda mais quando se sabe que estes fragmentos com 
vegetação nas áreas centrais da cidade acabam ficando muito valoriza-
dos e onerosos para quem quer adquiri-los, para qualquer finalidade, 
inclusive para a sua preservação. Além disso, ainda no caso do Mundi, 
se a intenção era preservar a microbacia do igarapé que ali passa, se 
fazia necessário não apenas exigir isso dos proprietários daquela área 
onde o igarapé já chega poluído, mas também dos proprietários das 
áreas a montante, de onde vem a poluição.

25. Há casos de invasão de áreas marginais de igarapés em Manaus 
feita por empresas poderosas (caso do Shopping Millenium e Motel Le 
Baron, que avançaram quase até o leito do igarapé do Mindu), mas isso 
é um caso de polícia que precisa ser resolvido. Ninguém pode justificar 
atos irregulares como esses afirmando que desconhece as leis. 

26. Se quisermos de fato fazer uma revolução socioambiental na 
cidade de Manaus e tentar recuperar os seus igarapés, devemos come-
çar pela infraestrutura, isto é, promover a coleta e o tratamento dos 
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esgotos residenciais, comerciais e industriais. Ou seja, fazer cessar a 
fonte principal de poluição. Também é preciso melhorar o serviço de 
coleta de lixo e entulho na cidade, e, ao mesmo tempo, desencadear 
uma intensa atividade de educação ambiental, envolvendo as escolas e 
os moradores dos bairros. Se conseguirmos isso, rapidamente teremos 
uma qualidade melhor dos igarapés, e também uma melhora substan-
cial na qualidade de vida das pessoas que moram naqueles locais. 

27. Na região de Manaus chove muito, os igarapés são parcialmente 
“lavados” pela água limpa da chuva a cada estação chuvosa. Assim, uma 
vez tomadas essas medidas e após uns três ciclos de chuvas, os igarapés 
restabeleceriam boa parte das suas características ambientais. Eviden-
temente, em diversos trechos haveria necessidade de desobstrução dos 
canais, através de demolições de estruturas e dragagem do leito, mas 
certamente isso poderia ser feito, com resultados altamente satisfatórios 
para o meio ambiente e a sociedade como um todo. Se isso fosse feito de 
maneira correta, provavelmente num prazo de 10 anos teríamos uma Ma-
naus muito mais saudável, e a população local e nossos visitantes teriam 
muito mais qualidade de vida. 

28. Sem nenhuma conotação negativa ou pejorativa, Manaus pode 
ser considerada como uma pequena ferida na floresta. Como ela está 
localizada na porção central, havendo uma extensa faixa de mata ao 
seu redor, essa situação ainda não chegou a afetar toda a região, mas 
tem potencialidade para isso num futuro próximo. É preciso considerar 
também a contribuição do lixo e da poluição que vem carreada das ci-
dades do interior, localizadas à beira dos rios. Para se evitar isso, é pre-
ciso corrigir erros que foram cometidos no passado e tomar iniciativas 
que promovam a conservação e recuperação do meio ambiente. Investir 
em saneamento básico e educação me parece o principal caminho para 
isso.

MOACY NEVES DE FREITAS

Era 05 de agosto de 1941, a 2ª Guerra Mundial ganhava força total, 
o mundo inteiro se digladiava sem motivo ou objetivo aparente. Nessa 
época, no Estado do Ceará, no município de Tabuleiro do Norte, nascia 
um pequeno ser, que na pia batismal recebera o nome de Moacy Neves 
de Freitas, Filho de Manuel Izidro de Freitas e Modestina Celestina de 
Freitas. Exatamente eu: esta pessoa que aqui escreve, deixando um de-
poimento pessoal, mas muito vinculado ao tema dos igarapés.
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Meu pai fora convocado para servir à Pátria Amada Brasil, como 
soldado, um tipo de militar até então desconhecido na guerra - o famo-
so ¨soldado-da- borracha¨. Seu campo de batalha seriam os Seringais, 
localizados no meio da selva Amazônica, também conhecida como In-
ferno Verde ou Terra de Ninguém. Naquele momento o jovem Moacy 
acompanhava seu pai e sua mãe em busca de alternativas no interior 
da Amazônia. 

Em 1944 chegamos a Manaus, a “cidade-luz”. De fato, se tratava de 
uma cidade bem iluminada, deslumbrante e que contava com o Cais do 
Porto - o mais moderno flutuante do mundo. Nele aportavam os barcos 
denominados gaiolas, quase todos movidos a vapor e impulsionados 
pela pressão das caldeiras que  queimavam lenha, o abundante com-
bustível vegetal da região. Os modernos bondes elétricos, também ali 
existentes, eram movidos a eletricidade, cujas usinas geradoras também 
queimavam lenha. O Teatro Amazonas era majestoso, como continua 
sendo até os dias atuais. O comércio era movido pela riqueza do ex-
trativismo vegetal e animal. Barcos subiam rios carregados de gente e 
desciam carregados de borracha, peles de animais e lenha.

Ao desembarcar em Manaus, fomos conduzidos em um desses bondes 
até a hospedaria ¨o pensador¨, um lugar para onde eram conduzidos os 
¨arigós¨, nome dado aos soldados da borracha recrutados no nordeste 
brasileiro, castigado pela seca. Os viajantes ficavam ali hospedados até 
que chegassem os patrões seringalistas para levá-los até seus seringais. 

Com o patrão, fomos levados para o seringal Bom Jesus, no alto Rio 
Juruá, em uma viagem que durou 40 dias. Ali chegando, recebemos al-
guns utensílios, como panelas, espingarda, munição, balde, tigelinhas, 
faca de seringa, poronga, mosquiteiros, alguns mantimentos alimentí-
cios, uma caderneta onde constavam anotações desses materiais e uma 
dívida que no decorrer de sete anos conseguimos sobreviver e quitar.

Em 1951, já terminada a guerra, veio a decadência do ciclo da bor-
racha e retornamos a Manaus com intenção de chegarmos ao Ceará. 
Chegando a Manaus, procuramos a mesma hospedaria em que havía-
mos ficado, no entanto esta já estava desativada. Nossa família, agora 
composta por meu pai, minha mãe, eu e mais três irmãos nascidos no 
seringal, regressamos a Manaus. Sem dinheiro, sem moradia e sem tra-
balho, ficamos de mãos atadas e vazias.

Lembro que Manaus era uma cidade realmente linda, cortada de iga-
rapés de águas límpidas, com exceção do Igarapé do Espírito Santo, que 
fora canalizado e aterrado para dar lugar à atual Avenida Eduardo Ri-
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beiro. A partir de 1951, comecei a observar os efeitos que aglomerados 
humanos causaram ao meio ambiente. Com a decadência do ciclo da 
borracha, muitas famílias começavam a retornar (ou a tentar retornar) 
em busca de melhores condições. 

Como Manaus também sofria com os efeitos da crise, o Governo do 
Estado do Amazonas, vendo a necessidade de abrir ruas e estradas 
para abrigar e promover emprego e renda criou um órgão chamado 
DERAM (Departamento de Estados de Rodagem do Amazonas). As ruas 
de Manaus eram até então pavimentadas com paralelepípedos (pedras 
importadas). Sem condições para importar esse material, a solução era 
uma pavimentação chamada de calcetamento, feita de pedras em blo-
cos implantadas diretamente no solo, cobrindo a superfície. A coisa 
funcionou, gerando emprego e renda, empregando mão de obra para 
extrair as pedras das jazidas para construção de ruas.

Com a retirada de pedras para calçamento de ruas iniciava-se o pri-
meiro impacto ambiental sofrido pelos igarapés, que em sua grande 
maioria possuía pedras em seus leitos e margens. Com a falta de tecno-
logia, de estudos geológicos e de conscientização sobre os problemas 
ambientais, os igarapés foram explorados sem nenhum controle. Nada 
muito diferente do que ocorre nos dias atuais. 

Diante da necessidade de ampliar o saneamento, o governo optou 
pelo mais fácil: canalizar os esgotos para dentro dos canais de igarapés, 
sem a preocupação que houve no ano de 1896, quando foi projetada a 
primeira estação de tratamento de esgotos de Manaus. Na verdade, esta 
foi construída, mas nunca funcionou, e desde aquele tempo a popula-
ção paga por saneamento sem que realmente exista.

Manaus é fruto de grande êxodo rural que culminou em 1967, quan-
do o governo federal, por meio do decreto lei n° 288 de 28 de fevereiro 
de 1967, estabeleceu incentivos fiscais por 30 anos para implantação 
do polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia, numa área 
fiscal de 10.000 Km², tendo como centro a cidade de Manaus. A partir 
daí desencadeou um verdadeiro caos migratório, com gente chegando 
de todos os municípios do Amazonas, dos demais estados do Brasil e 
até do exterior. 

Chegando a Manaus, as pessoas sem moradia e sem opção, come-
çaram a invadir áreas desocupadas, além de propriedades privadas e 
terras da união. Quando eram expulsas dessas áreas, os migrantes co-
meçavam a ocupar áreas de preservação e principalmente  as margens 
dos igarapés, com a vantagem do descarte de seus lixos e seus dejetos. 
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Este cenário continua e com ele a acentuação da degradação e morte de 
todos os igarapés do centro e da periferia de Manaus.

Dentre os igarapés que tive o privilégio de ver limpos e transparen-
tes e também a tristeza de ver mortos pela poluição, cito o de Flores; 
Franco; São Francisco; Cachoeirinha; 40; Tarumã; Cachoeira Alta do 
Tarumã; Ponte da Bolívia; Passarinho; Mindu; São Raimundo; Lagoa 
Verde; Mestre Chico e Educandos. Além desses, também vi com vida e 
depois totalmente mortos mais de 100 afluentes que alimentavam essas 
calhas principais.

Hoje, aos 75 anos de idade, contemplo soluções governamentais mi-
rabolantes: demolir favelas e palafitas e em lugar delas cobrir os canais 
de esgoto e lixo para aí construir casas populares, tal como fazem os ga-
tos cobrindo  suas defecações. Assim sendo, para mim,  a testemunha, 
só me resta plagiar o poeta da morte e dizer que eu me converto numa 
cegonha triste, que das ruínas de uma casa, assiste ao desmoronamento 
de outras.

ADALBERTO LUIS VAL

Ao invés de descrição ou citação de dados, deixo aqui algumas reco-
mendações sobre a administração, manejo e uso dos igarapés e do meio 
ambiente como um todo. Destaco, no entanto, o papel da educação, da 
ciência e da política neste contexto. Em linhas gerais, as recomendações 
são as seguintes:

a. Os principais legados que a atual geração deve deixar às gerações 
futuras deve ter como pilares centrais a conservação do ambiente e 
a educação.

b. A educação básica é um dever do Estado e um direito do cidadão. 
Se a educação não for ampla e de boa qualidade, o país não avança 
e nosso futuro estará comprometido.

c. Recuperar igarapés locais tem valor simbólico para o nível global. 
Para a sustentabilidade do futuro a ação deve ser emblemática para 
educar, para  formar  os jovens.

d. Investimentos em educação evita dispêndios vultuosos com saúde.

e. O impacto das mudanças climáticas globais já está sendo sentido no 
presente e vai ser sentido ainda mais no futuro, se não agirmos já. 
É preciso estar atento a isso, pois os problemas ambientais e sociais 
tenderão a aumentar nos cenários previstos. Por exemplo, com o 
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aquecimento, há uma tendência de aumento de distúrbios em todos 
os níveis da organização biológica.

f. A apropriação do conhecimento é um direito da sociedade e para 
isso as pessoas precisam ser bem educadas. Se não houver apro-
priação da informação pela sociedade, o esforço para a produção 
de informações se perde. A ciência só tem sentido se exercer sua 
função social.

g. Além da geração de conhecimento, a academia deve se preocupar 
com a difusão e a facilitação do acesso à informação por parte da so-
ciedade. Para isso, ela deve recorrer a vários meios, incluindo teatro, 
cinema, música, revista, rádio, jornal, e todo tipo de mídia. 

h. O cientista não pode ser o único responsável pela socialização da 
informação. Na verdade, esta ação deve ser estruturada não somen-
te na academia, mas na sociedade como um todo, cabendo aos go-
vernantes ajudar a disseminar a informação, principalmente aquela 
cuja produção ampara, contribuindo para a cultura e a educação 
coletivas.

i. Apenas 5% dos cientistas do mundo atuam na educação científica; é 
preciso investir na formação de pessoal e na montagem de estrutura 
apropriada para o  jornalismo científico. O INPA tem feito isso com  
sucesso, por meio do GEEA, da Coordenação de Extensão (ativida-
des sociais e tecnologias), exposições de pesquisadores, aulas em 
escolas, visitas, etc. 

j. Precisa haver reciprocidade entre as atividades da Ciência e da Polí-
tica. É inconcebível o fato de nossos estados fazerem parceria com 
o governo italiano para desenvolver estudos e administrar questões 
relacionadas à água na Amazônia, quando aqui se dispõe das me-
lhores instituições e quadros de pessoal para lidar com estas ques-
tões. Isso não tem cabimento; desvaloriza por completo o investi-
mento que fazemos na nossa ciência.

k. A ciência existe para servir à humanidade e precisa inserir-se no 
contexto social em que se desenvolve. A ciência é uma atividade 
com fins sociais e a função social da ciência precisa estar sempre 
presente.

l. Infelizmente, a ciência fica às margens das políticas públicas. É pre-
ciso o esforço de todos para que ela seja mais valorizada. É bom 
lembrar que o sucesso das exportações brasileiras tem como base o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Por exemplo, o sucesso 
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da exportação do café se deve à nossa capacidade de combater a fer-
rugem;  a exportação de aviões se deve ao domínio tecnológico na 
área de engenharia aeronáutica; o sucesso na produção de energia 
limpa se deve à capacidade da engenharia empregada na construção 
de hidrelétricas.

m. 8% do PIB brasileiro são gerados na Amazônia, mas somente 2% 
dos investimentos em CT&I vêm para a região. Isso significa que a 
região amazônica está subsidiando a ciência e a tecnologia nas regi-
ões mais desenvolvidas do Brasil. Isso é um contrasenso. Por outro 
lado, é necessário capacitar pessoal em todos os níveis para que se 
possa usar adequadamente esse recurso, quando se tornar disponí-
vel para a região. 

n. Diante desse quadro, é curioso notar que parte da mão de obra qua-
lificada no INPA e em outras instituições de ensino e pesquisa da 
Amazônia não é fixada aqui, por falta de oportunidade de emprego. 
Esse pessoal acaba indo para outras regiões do país. 

o. Reforço a importância da educação, sobretudo a fundamental. É las-
timável observar que muitas escolas brasileiras não dispõem nem 
mesmo de sanitário; em alguns casos, as crianças atendem às suas 
necessidades fisiológicas no meio do mato. Isso é vergonhoso.

CELDO BRAGA

Herdamos uma cultura que ignora cuidados com a vida e o meio am-
biente. É comum ouvir alguém dizer: - joga no mato!, quando se trata 
de descartar algum lixo. Não raro, em minhas viagens de barco, tenho 
visto pessoas jogando no rio todo tipo de lixo produzido. Vi, com estes 
olhos que a terra há de comer - como dizia minha mãe - um servidor 
de um motor de linha despejar no Rio Solimões todo lixo acumulado 
numa lixeira.

Vivi em Manaus quando uma das opções de lazer era desfrutar os 
balneários instalados nas margens dos igarapés, todos com águas lim-
pas e protegidas pela mata ciliar. Em apenas 40 anos essa realidade foi 
transformada e agora reina o caos da poluição nos tantos igarapés que 
ainda serpenteiam nos vales comprimidos pela edificação dos prédios 
da cidade.

Além da abordagem científica com riqueza de detalhes sobre os da-
nos que a poluição vem causando nos igarapés - sobretudo para a fauna 
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ictiológica – a palestra do Jansen Zuanon tocou-me profundamente; so-
bretudo, ao saber que mesmo ocorrendo ações que venham recuperá-los, 
jamais esses corpos d´água voltarão ao estado natural de antes, porque 
algumas espécies endêmicas desses ambientes foram exterminadas.

Dar um passo na tentativa de salvar um dos nossos igarapés do fardo 
terrível da poluição tornou-se uma das metas da minha ação poética e 
musical. Idealizei e levei a efeito o projeto “salve o Mindu”, concebido 
para reunir todas as pessoas que reconhecem a importância vital dos 
nossos recursos hídricos, contando com a participação gestora da SEMED 
e a parceria do Grupo Imbaúba, SEMMAS e Fundação Rede Amazônica. 

A idéia básica e foco inicial desse projeto visavam promover ativi-
dades que possibilitassem algumas alternativas interessantes. Em pri-
meira instância, uma tomada de consciência por parte dos jovens, no 
sentido de serem agentes multiplicadores de ações cuidadosas com o 
meio ambiente. Para isso, foram envolvidas a família e demais comu-
nitários que habitam no entorno desse igarapé que se estende de leste 
a oeste, desde sua nascente, na comunidade Santa Bárbara, no bairro 
Jorge Teixeira, até a foz na bacia do rio negro, no bairro São Raimundo. 
A meta era recuperar a bacia desse igarapé, a partir de um ajuntamento 
de esforços do poder público e do povo para legar ao futuro o que já 
desfrutamos no passado.

No leito saudoso/ da nossa lembrança/ desliza e remansa/ 
o suave frescor/ das águas correntes/ da aragem envolven-
te/ dos igarapés.

Nas margens do hoje/ as águas feridas/ são só o caminho/ 
do lixo letal/. Atira-se nágua o resto de tudo/ num gesto 
homicida/ ao rio principal.

E o Negro ofegante/ ferido de morte/ talvez se pergunte/ 
por que esta sorte?

Mas vai decidido/ em sua missão/ arrastando o fardo/ cal-
vário das águas/ a poluição.

Como educador, minha tarefa é levar esperança aos jovens e conti-
nuar avançando no conhecimento que cada momento me oportuniza. 
A palestra do Jansen também me fez mergulhar na infinidade de peixes 
que temos na vastidão dos nossos rios, lagos e igarapés, e constatar a 
indiferença dos habitantes da floresta com este tesouro pouco explorado. 
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Temos mais de 3.000 espécies de peixes catalogados, mas nos limita-
mos - com certeza, por pura ignorância - a explorar apenas 18 espécies 
que são oferecidas no mercado regional. Temos por costume e tradição 
alguns preconceitos em relação aos peixes lisos, mesmo sabendo que 
são saborosos e nutritivos. No meu cardápio poético destaco: 

Peixes

Chega a dar água na boca 
quando eu começo a lembrar 
de uma boa caldeirada
de branquinha, de cará
de bodó, acari-pedra
tucunaré, tamuatá

Ainda na caldeirada 
o gostoso tambaqui
a pescada no salpreso
a joaninha, o jaraqui,
só com farinha e pimenta
malagueta ou murupi

Pra comer frito, o mandi
muito bom, melhor não há
surubim, caparari
arari, xiripirá
mandubé, matupiri
dá gosto só de pensar
Na brasa, feito moquém
matrinxã e apapá
pirapitinga, pacu
aracu e jundiá
aruanã (macaco-dágua)
cangati e mapará.

Cuiucuiu no guisado
é um prato especial
melhor só pirarucu
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que não conhece rival
assado, frito, cozido
é o peixe preferido
fresco ou curtido no sal

Dentre centenas de peixes 
que a gente pode escolher
pirabutão e piranha,
pegam tempero a valer.
pacamão é esquisito 
mas no guisado ou no frito 
é gostoso de comer

Peixe-cachoro, traíra
flecheira, curimatã,
apupeca de sardinha 
servida pela manhã,
com café preto e pupunha
macaxeira e tucumã

Pirapucu, piraíba
mojica de tambaqui
escabeche de dourado
pratos iguais nunca vi.
por isso é bom ser caboco
por isso eu gosto daqui

Na condição de poeta que tem a prerrogativa de ser aliado da utopia, 
sonho ver um dia as escolas colocarem na grade curricular disciplinas 
voltadas aos cuidados ambientais e ao jeito de valorizar nossos traços 
culturais expressos em cada detalhe da paisagem. Da mesma forma que 
acredito que uma semente sonha:

Sementes sonham

Semente se veste de fruto bonito
não raro cheiroso e de bom paladar
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talvez sugerindo a quem o desfrute
lembrar do sabor e querê-la plantar

Nem sempre a pessoa que come uma fruta
entende a permuta que a polpa insinua
vi tantas sementes jogadas no lixo

às vezes à-toa jogada na rua

Não sei até quando a mão insensata
que a vida maltrata entenda o valor
do gesto gratuito da mãe natureza

que pare oferendas do Pai Criador

Espero que cada palavra do palestrante e demais depoentes possa en-
contrar ressonância naqueles que tiveram o privilégio de beber as águas 
cristalinas do seu conhecimento a fim de torná-las badalos no campa-
nário da nossa esperança, augurando dias melhores para os igarapés 
que ainda resistem na imensidão verde da nossa Amazônia.

ILSE WALKER

Parece impraticável proteger trechos de igarapés onde as comuni-
dades humanas já se estabeleceram. É preciso investir na preservação 
das nascentes; é a partir daí que se pode recuperar as condições que se 
deterioraram ao longo do rio. 

Uma boa estratégia de preservação seria reflorestar as áreas mar-
ginais dos igarapés e lagos, porque, além de todas as vantagens da 
folhagem, as raízes das árvores servem para diminuir a erosão e evitar  
o assoreamento.

Não se deve criar áreas de proteção ambiental próximo ao leito dos 
rios de várzea, pois esses terrenos sofrem naturalmente um forte pro-
cesso de erosão e por isso os limites dessas áreas nunca são precisos; 
além disso, o desmoronamento dos barrancos nas margens é um cons-
tante perigo para as pessoas que aí moram.
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JOSÉ NESTOR DE PAULA LOURENÇO

Os problemas ambientais decorrem da réplica do modelo econômico 
do mundo moderno, muito perverso, destruidor. É isso que leva à falta 
de respeito ao outro, incluindo aqui as pessoas e o meio ambiente. Faz-
se necessário mudar a mentalidade do egoísmo e da ignorância, através 
da educação de qualidade

Os problemas decorrentes da ocupação e invasão nas áreas de pre-
servação permanente (APP) da cidade de Manaus, por parte dos “pe-
quenos” são graves, no entanto, mais graves ainda são os problemas 
decorrentes da ocupação e invasão dos “grandes”. Estes muitas vezes 
matam com o uso de substâncias venenosas, como produtos químicos 
ou agrotóxicos. Essas substâncias não vistas a olho nu, isto é, são invi-
síveis, mas prejudicam muito o meio ambiente.

A ideia reinante no Brasil faz parte da teoria ozoriana, proposta pelo 
embaixador brasileiro na ONU. Ou seja, é preciso melhorar as condições 
de vida, mesmo que para isso tenha que se destruir o meio ambiente. Não 
deixa de ser uma interpretação de que como fomos colonizados pelos in-
teresses das grandes corporações aliadas com os governantes. Repete-se 
aqui o que aconteceu em outros países: problemas ambientais e sociais a 
serem administrados. No entanto, na maioria das vezes os gestores têm 
que enfrentar grandes dificuldades para atuar; às vezes estes são ameaça-
dos por contrariar interesses escusos e o egoísmo das corporações. 

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Embora ainda existam muitas lacunas de conhecimento sobre a natu-
reza dos igarapés na Amazônia, eles são relativamente bem estudados 
nas áreas de Limnologia e Ecologia. Os trabalhos de Herald Sioli, Wol-
fgang Junk, Ilse Walker, Bruce Forsberg e vários outros pesquisadores 
que trabalharam no INPA são fontes preciosas de dados científicos e de 
indicações bibliográficas sobre o assunto. O texto aqui apresentado pelo 
colega Jansen Zuanon é mais uma contribuição relevante sobre este 
tema tão importante. 

Aprecio enormemente os dados e a linguagem da Ciência, no entanto 
gostaria de deixar aqui um relato informal sobre os igarapés, com base 
na minha experiência como naturalista e, sobretudo como cidadão. Teço 
esse relato de acordo com três momentos e lugares em que vivi: primei-
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ro, no Espírito Santo, na década de 1960; depois em Mato Grosso, na 
década de 1970 e finalmente no Amazonas, a partir da década de 1980.

No Espírito Santo eu morava numa fazenda, ao lado de um riacho 
e ao me deslocar diariamente para estudar no vilarejo de São João do 
Sobrado, eu atravessava outro riacho - talvez o mesmo, em seu trecho 
mais à montante. Ali, pude observar o massacre desse corpo d’água 
por causa assoreamento decorrente do desmatamento, da formação de 
pastagens e pisoteio do gado. 

O impacto dessas ações acabou fragmentando o riacho, deixando 
apenas alguns poços relativamente isolados na época de estiagem. Era 
aí que se tomava banho (e dava banho nos cavalos), pescava, lavava a 
roupa e os utensílios da casa e ainda retirava água para irrigar a lavou-
ra. Saí dali levando lembranças de riachos de águas límpidas sendo em 
poças de lama. 

O que aconteceu com os córregos que conheci não difere em nada 
do que aconteceu com os demais córregos daquela região, já que as 
fazendas de gado, de café e de eucaliptos continuaram se expandindo 
nas décadas seguintes. Até mesmo o Rio Doce e o Rio São Mateus (os 
dois maiores rios do Espírito Santo, àquela época bem preservados), 
acabaram sendo massacrados pelas mesmas razões e mais ainda pelas 
indústrias de mineração. Ou seja, a morte dos igarapés e rios naquela 
região sudeste do Brasil é um fato já corriqueiro. O tsunami de lama 
de rejeito, estimado em mais de 60 milhões de metros cúbicos, lançado 
no rio Doce e alguns de seus afluentes por causa do rompimento de 
uma barragem de contenção de propriedade da mineradora Samarco 
nas proximidades da cidade histórica de Mariana é um claro e monu-
mental exemplo disso.

Em Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, eu morava ao lado do rio 
Vermelho e de seu afluente, o Arariau. Naquela época, esses rios serviam 
como balneários e pesqueiros. Pouco depois, as águas do Rio Vermelho 
já apareciam como caldo de barro, por causa da erosão das terras que 
cediam espaço para a agricultura e pecuária. Por sua vez, o rio Arariau, 
já havia perdido seus peixes e suas águas já estavam imprestáveis para 
banho. Ou seja, no centro-oeste vim presenciar o mesmo processo de 
morte de igarapés que havia presenciado nas terras capixabas.

Na cidade de Manaus, na década de 1970, era comum o desloca-
mento de caravana de jovens que se dirigiam nos finais de semana 
para banhar no Igarapé da ponte da Bolívia, no Km 14 ou bifurcação 
das rodovias AM-010 e BR-174 que dão acesso a Itacoatiara e Roraima, 
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respectivamente. Este rio tinha água fria e límpida, pois corria debaixo 
do manto da floresta primária que dominava suas margens a perder de 
vista. Poucos anos depois, a Prefeitura de Manaus escolheu uma área 
próxima a esse local para servir de depósito de lixo e logo depois, de 
aterro sanitário da cidade. O chorume originado desse aterro e a devas-
tação da mata ao redor acabaram por transformar este rio num grande 
esgoto a céu aberto. Hoje, poucas pessoas tem coragem de colocar os 
pés descalços em suas águas poluídas e fétidas. 

Lastimavelmente, o Tarumã e demais igarapés que drenam Manaus 
(a maioria transformada em esgotos!) deságuam na margem esquerda 
do Rio Negro, atingindo toda a orla de Manaus, a começar pela praia 
da Ponta Negra, o tradicional balneário dessa cidade. Assim, todas as 
águas da orla de Manaus já se encontram comprometidas e não mais 
adequadas para o banho. Não tardará muito para que a situação das 
águas desse majestoso rio se iguale ao que se observa hoje no Tarumá 
e outros de seus afluentes. 

Desafios e potencialidades

A sucessão dos fatos acima narrados demonstra claramente que vi-
vemos no Brasil sob uma cultura canhestra e atávica de se considerar o 
rio como uma lixeira móvel ou um entrave ao desenvolvimento urbano. 
Evidentemente, por se tratar de hábito cultural, não haverá mudança 
fácil ou em curto prazo. No entanto, a mudança se faz necessária, caso 
se deseje realmente preservar as condições ambientais que nos restam. 

Por outro lado, a mudança não pode demorar demais, caso contrário, 
as condições ambientais se tornam irreversíveis, mesmo com investi-
mentos absurdamente caros. Não há dinheiro que pague pela morte 
de córregos e rios! A morte dos corpos d’água naturais é a maior falta 
de ética que uma sociedade pode cometer. Isso deveria ser a pior das 
desonras para uma sociedade minimamente civilizada. 

Matar um rio deve-se constituir na maior das vergonhas para o ser 
humano que se gaba de viver num mundo dominado pela informação, 
ciência, tecnologia. Aliás, é preciso examinar bem essa situação, porque 
em muitos casos, a própria ciência e tecnologia estão contribuindo para 
esse massacre hediondo.

Todos sabem que jogar lixo no igarapé é prejudicial à fauna, à flora 
e à saúde humana. Escolas, igrejas, mídia escrita, falada e televisada, 
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além de organizações sociais tem tocado nesse assunto de forma con-
tundente e sistemática, mas a situação não muda; aliás, parece mudar 
pra pior. Ou seja, os ensinamentos, os sermões e as exortações parecem 
não mais surtir efeito. Os ouvidos parecem moucos; a população pare-
ce anestesiada e sem capacidade de por fim a essa verdadeira tragédia 
ambiental e socioeconômica. 

É difícil entender porque chegamos a essa situação tão deplorável no 
uso dos igarapés e o meio ambiente em geral, mas não se pode desani-
mar. Ao contrário, é preciso redobrar o ânimo para que ocorram ações 
efetivas e para isso é preciso um esforço coletivo e persistente e que 
envolvam simultaneamente os cidadãos, os governantes, a mídia e as 
organizações sociais, especialmente as igrejas.

Os cidadãos devem ser mais sensibilizados sobre a importância dos 
igarapés e da mata ciliar. Eles precisam entender bem que além da 
beleza da paisagem e do lazer que podem propiciar, esses espaços são 
fundamentais para amenizar a temperatura e absorver as águas das 
chuvas, sem os quais as inundações são risco constante. 

Os governantes precisam se empenhar mais seriamente nas questões 
ambientais, empreendendo campanhas persistentes de conscientiza-
ção, realizando boas obras de infraestrutura, fiscalizando seriamente 
e planejando a cidade, se antecipando às invasões. No caso em que as 
invasões não possam ser debeladas a tempo, os governantes deveriam 
se aliar aos invasores, prestando-lhes assistência técnica para que a 
ocupação fosse ordenada, evitando que os perversos ônus das invasões 
recaiam sobre os futuros habitantes e usuários da cidade.

Deveria haver punição severa para  governantes que assistem às in-
vasões de terrenos em áreas públicas de forma displicente, passiva e às 
vezes até conivente (sobretudo quando há promessa de votos em época 
de eleição). Nesse jogo sujo de cumplicidades, ocorre muito comumente 
que os invasores acabam recompensando o governante cínico e crimino-
so; é comum darem o nome do governante (ou de suas esposas e mães) 
ao local que foi invadido, sobretudo quando este recebe alguma camada 
de asfalto. Trata-se de uma promiscuidade política realmente condenável. 

A mídia trata muito pouco das questões ambientais, restringindo-
se quase que somente a cobrança de reparos em pontes, tubulações 
e bueiros. Aliás, há programas dedicados quase que exclusivamente a 
isso, mas esses tem um cunho claramente assistencialista e não é esse 
tipo de ato que ajuda a preservar o meio ambiente. Aliás, às vezes, in-
centiva a sua destruição. 
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A exemplo do que ocorre com os políticos de carreira, também al-
guns repórteres investem nesse tipo de assistencialismo para depois 
se lançarem como candidatos a cargos eletivos (geralmente vereador 
ou deputado estadual), contando com o voto de eleitores que foram 
agraciados com suas ações midiáticas. Não considero absolutamente 
mau este tipo de assistencialismo ou de aproveitamento político, mas 
isso em nada contribui para a verdadeira cidadania e muito menos para 
a preservação dos igarapés e do ambiente em geral. Para isso é preciso 
um elevado senso de comprometimento e trabalho combinado com a 
educação e construção permanente de cidadania.

Há uma lógica infundada e perversa de que as áreas marginais e ala-
gáveis dos igarapés que passam pela cidade devem ser soterradas. Via 
de regra, esse soterramento começa com a ocupação desordenada por 
pessoas carentes que depois são desalojadas mediante desapropriação 
por parte das autoridades. Caso esses terrenos estejam próximos a áreas 
valorizada da cidade, eles acabam sendo cedidos a empresas imobili-
árias para construção de condomínios ricos. Curioso é que essa meta-
morfose é sempre mal percebida pelos pobres resignados e oprimidos.

Outra lógica perversa, complementar a essa, é que os igarapés, uma 
vez poluídos, devam ser canalizados, ou melhor, entubados e enterra-
dos no chão ou de preferência debaixo do asfalto. Talvez isso seja feito 
com o objetivo de escamotear a política e de esconder o problema real 
aos olhos do cidadão comum. O problema é que os esgotos enterrados 
vão lançar seus dejetos noutro igarapé (às vezes, no mesmo igarapé, 
um pouco mais abaixo). Ou seja, esse tipo de tapeação, só serve para 
transferir o problema. Essa é uma ação essencialmente antiética.

Há uma mania dita moderna, mas talvez a mais arcaica de todas e 
até mesmo anticivilizatória, de se considerar que toda margem de iga-
rapé tem vocação para a abertura de avenidas. Por certo, igarapé não 
tem vocação, mas se tivesse seria exatamente a de estar distante de 
avenidas e dos carros poluidores que nelas trafegam. Caso se instalasse 
avenidas nesses locais, essas deveram ser destinadas prioritariamente 
a pedestres, ciclistas ou mesmo transporte público e não a automóveis 
particulares, como se vê em quase todas as cidades brasileiras.

Qualquer cidadão minimamente informado sabe que o aterramento e 
a canalização são as causas principais das inundações de casas e ruas, 
uma vez que as águas das chuvas não têm por onde escoar ou ser ab-
sorvida naturalmente. Não adianta querer colocar a culpa nos deuses, 
no famigerado fenômeno El Niño ou na La Nina e muito menos no 



53GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

aquecimento do planeta! A causa das inundações das cidades (ao me-
nos no caso da Amazônia) é puramente humana: excesso de egoísmo e 
ignorância. Falta de civilidade e prudência!

Ver um rio ou igarapé de águas límpidas se transformando em esgoto 
é um fato profundamente chocante, lastimável e vergonhoso para qual-
quer político, administrador ou cidadão minimamente conscientizado. 
O problema é que isso vem ocorrendo ao nosso lado e com  frequência 
cada vez maior, já que o poder poluidor parece aumentar com o poder 
da produção e consumo. Curiosamente, o poder poluidor parece tam-
bém aumentar com o nível de informação. Isso quer dizer que a infor-
mação, por si mesma, não é capaz de reverter este quadro aterrador de 
incompetência e desrespeito ao meio ambiente.

Parece haver um abismo entre o atual discurso da sustentabilidade e 
a prática criminosa e irreparável da matança dos corpos d’água e esse 
abismo parece aumentar a cada dia. Essa é uma incoerência que precisa 
ser sanada o quanto antes, antes que seja tarde demais.

As pessoas, as escolas, as mídias e a sociedade em geral precisam dar 
um passo diante; atingir um nível de conhecimento, de conscientização 
e vivência que seja mais compatível com o juízo, ética e a decência que 
se espera do ser humano, de cada um de nós.
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PLANTAS MEDICINAIS
Resumo

Este capítulo trata da diversidade, importância e potencial socioeconômico 
das plantas medicinais, incluindo dados históricos da medicina alternativa, 
integrativa ou integral e da situação dos fitoterápicos no sistema único de 
saúde. Também apresenta algumas correlações entre conhecimento tradicional 
associado, agroextrativismo,  sistema agloflorestal e exploração moderna dos 
fitofármacos por empresas globalizadas. Mostra alguns projetos já implemen-
tados, com vistas à valorização das plantas medicinais e discute-se alguns 
desafios enfrentados pelo setor, especialmente o desmatamento. Evidencia-se 
que a Amazônia é detentora de uma extraordinária riqueza nesse setor e como 
tal deve ser explorada adequadamente para benefício do povo e do desenvol-
vimento verdadeiramente sustentável. 
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Preâmbulo

É doloroso perceber que há muita gente sofrendo de doenças enquanto 
ao seu redor existem muitas plantas que poderiam servir de cura. Lasti-
mavelmente, em muitos casos isso se deve à ignorância, falta de conhe-
cimento e mesmo ao preconceito em relação a esse tipo de tratamento.

Quando criança, na cidade de Arequipa, Peru costumava observar 
meu cachorro “ringo” uivando de fortes dores. Quase sempre que isso 
ocorria, ele saia de casa rumo ao jardim, na procura de algo. Certa vez 
notei que ele se dirigia a uma moita de capim e aí começava a comer 
suas folhas, de maneira lenta. Esse fato me deixava impressionado, ain-
da mais quando observava que depois de algum tempo, ele vomitava 
um bolo das folhas ingeridas. Talvez aí tenha começado minha vocação 
de biólogo e botânico.

Mais tarde, quando contei tal fato ao meu pai, este me explicou que 
o cachorrinho havia sido envenenado por alguém e sua salvação deveu-
se exclusivamente a este hábito de ingerir aquelas folhas. Hoje, adulto 
e como pesquisador do INPA, na área da Botânica Econômica, posso 
entender bem o valor das plantas e o  instinto de sobrevivência do meu 
saudoso Ringo. 

A mensagem desse pequeno relato serve para lembrar a importância 
natural das plantas em nossas vidas. Especialmente nesse momento 
crucial da história humana em que ocorre forte devastação das florestas 
tropicais, sobretudo na região amazônica. Evidentemente, isso exige 
da sociedade uma perspectiva de aproveitamento socioeconômica mais 
elaborada e consistente.
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Diversidade botânica

Cechinel-Filho & Yunes (1998) estimam que existam cerca de 500 mil 
espécies de plantas no mundo, mas que somente 5% delas têm sido es-
tudadas e uma porcentagem menor avaliada sob os aspectos biológicos. 
De acordo com Lasmar (2005), o Brasil ainda não utiliza satisfatoria-
mente o imenso potencial econômico de sua biodiversidade e dos seus 
produtos e suas aplicações em inúmeros segmentos industriais. 

A Amazônia possui mais de 35 mil espécies de plantas,  sendo que 
cerca de  5 mil delas apresentam enorme potencial econômico pela 
produção de óleos, essências, resinas, ceras e outros elementos úteis ao 
homem, aos demais animais, às próprias plantas e ao meio ambiente.

Na procura pela obtenção de substâncias ativas de plantas, um dos 
principais aspectos que se deve observar consiste nas informações da 
medicina popular. Dados da literatura revelam que é muito mais prová-
vel encontrar atividade biológica em plantas orientadas pelo seu uso na 
medicina popular do que em plantas escolhidas ao acaso. 

O processo de investigação das propriedades vegetais tem início com 
a escolha da espécie a ser analisada. Neste sentido, a seleção de espé-
cies vegetais, baseada na alegação de um dado efeito terapêutico em 
humanos, pode se constituir num valioso atalho para a descoberta de 
fármacos, visto que o seu uso tradicional pode ser encarado como uma 
pré-triagem quanto à utilidade terapêutica. Evidentemente, não somen-
te as espécies empregadas na medicina tradicional podem ser utilizadas 
neste processo de investigação das propriedades farmacológicas, mas 
também outras que despertem a curiosidade científica.

Histórico da medicina alternativa

Há milhares de anos, o homem vem lutando contra a enfermidade e 
a morte através do uso das plantas medicinais, verdadeiro tesouro ou 
dom da natureza. Por causa disso, sempre houve uma grande reverên-
cia a esta fonte de saúde e bem-estar. Também por causa disso, a pri-
meira visão do homem primitivo foi de um mundo vegetal de enorme 
riqueza e de onde também tiravam recursos para alimentar, vestir e se 
proteger do frio, de pragas e de outras inclemências do meio ambiente.

Nos tempos pré-colombianos, os indígenas do Novo Mundo solucio-
navam a maioria de seus problemas de saúde com recursos naturais, 
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especialmente as plantas. Durante a conquista da America, os sacer-
dotes e frades europeus levaram consigo muito material, além dos co-
nhecimentos adquiridos com xamãs indígenas a respeito do emprego 
de plantas medicinais. Foi dessa maneira que o Mundo Velho tomou 
conhecimento da quina-quina, ipecacuana, curare, bálsamo-do-peru e 
também alguns vegetais alucinógenos. 

Provavelmente, foi também graças a este contato com os europeus 
que os indígenas passaram a incorporar em seus rituais o sinal da cruz 
para evitar e afastar “conjuros suspeitos” de outras forças espirituais. 
Também aos europeus se deve a crença do “mal de olho” ou quebranto 
que por sua vez fora aprendido dos árabes.

A medicina tradicional constitui talvez o maior patrimônio das culturas 
Pré-Incas e Incas e que tem permanecido viva através dos séculos na Ame-
rica do Sul e ainda hoje se constitui num elemento de inestimável valor 
para o alívio de enfermidades de milhões de pessoas em todo o mundo.

Ao lado do patrimônio herdado dos indígenas, é oportuno lembrar 
que na Europa, a arte de curar também teve forte impulso por parte dos 
alquimistas, destacando-se dentre eles Paracelso, considerado mais tarde 
como um dos fundadores da Bioquímica e da Toxicologia. Foi na época 
desse famoso personagem que surgiu a teoria das assinaturas, na qual se 
relacionava a forma ou cor de um vegetal com alguns órgãos humanos.

Também foi no período de Paracelso (início do século XVI) que co-
meçaram a se formar importantes escolas médicas, como a de Salermo, 
na Itália. Na Alemanha surgem as figuras de Christian Hahnemann, 
considerado o mentor da homeopatia e de Christoph Hufeland e Johann 
Lahmann, promotores da anestesia endovenosa e da raquitomia, as 
quais deram forte impulso na medicina natural. 

No século XIX, quando Friedrich Wöhler produziu a síntese da ureia 
a partir de uma substância inorgânica (cianeto de amônio) começou de 
fato a indústria da síntese química, já que ate então não se conhecia 
como fonte de matéria orgânica nenhum outro elemento que não fosse 
animal ou vegetal. Nesse mesmo século surgem os produtos de síntese, 
deixando as plantas como uma “pratica medicinal menor”. Entretanto, 
os principais produtos de primeira linha continuaram surgindo no âm-
bito natural, entre eles a penicilina, aspirina, comozuelo de centeno, 
belladona, digital, vincristina, pilocarpina, ipecacuana, atropina, reser-
pina, podofilina, entre outras. 

A partir da tragédia ocorrida no final da década de 1950, com a subs-
tância química talidomida, a aprovação de drogas que reinava de forma 
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quase inquestionável acabou dando origem a criação dos primeiros de-
partamentos de farmacovigilância.  Apesar dessa iniciativa, entre 1982 
e 1990 saíram do mercado mais de duzentas drogas sintéticas seria-
mente questionadas, devido aos graves problemas de intoxicação entre 
a população.

Paralelamente, a pesquisa com plantas medicinais continuou com seu 
silencioso caminhar e dela surgiram novas drogas de amplo emprego na 
atualidade. Vale destacar dentre essas plantas a Panax ginseng, Gink-
go biloba, Hipericum perforatum, Taxus bacata, Hamamelis virginia-
na, Pygeum africanum, Serenoa repens, Sanguinária canadensis, Fucus 
vesiculosus, Equinacea spp, Capsium spp e outras. As publicações de 
pesquisas com estas plantas começaram a realiza-se não somente em 
revistas do setor, mas também naquelas de círculos ortodoxos médicos 
como The Lancet, British Journal of Medicine, JAMA, Nature Medicine 
etc. Hoje em dia a Red Medline contempla quase 22% de trabalhos com 
plantas medicinais.

A ampla lacuna entre as nações industrializadas e os países do ter-
ceiro mundo acabou produzindo uma enorme massa de gente que não 
podia ter acesso à medicina convencional. Diante disso, no início da dé-
cada de 1980, a Organização Mundial de Saúde (OMS) resolveu colocar 
em prática, por parte das autoridades governamentais, as terapias al-
ternativas ou complementares, dando um especial destaque à pesquisa 
e prescrição de plantas medicinais. Além disso, esta  organização afir-
mava em 1996 que 80% da população mundial dependiam das plantas 
medicinais para atenção primaria à saúde. Evidenciava, assim, a grande 
importância da fitoterapia. 

Fitoterapia é a aplicação de princípios ativos de origem vegetal. Gra-
ças aos modernos métodos de extração, identificação e padronização de 
substâncias provenientes das plantas - somados às pesquisas cientificas 
como provas in vitro e in vivo sobre animais, além de ensaios prelimi-
nares, clínicos e toxicológicos - tem dado grande margem de segurança 
na prescrição destes fitofármacos.

Tanto quanto a farmacologia de síntese, a fitoterapia deve ser exerci-
da por pessoas qualificadas ou profissionais especializados. Como dizia 
Paracelso: “um tóxico pode ser um remédio e um remédio pode ser um 
tóxico; tudo depende da dosagem”. Em virtude disso, podemos dizer 
que “não existe planta tóxica, mas sim uso indevido da planta”. O uso 
correto e racional que fazemos das plantas  propicia a hierarquia desta 
prática, que permitirá ao homem voltar às suas fontes de origem. 
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A medicina acadêmica tem trabalhado de maneira direta, sempre le-
vando ao isolamento dos princípios ativos e desta maneira aumentando 
o grau de eficácia dos produtos vegetais. No entanto, tem-se observado 
que o uso de concentrados de princípios ativos puros muitas vezes tem 
efeitos colaterais fortes nos organismos submetidos a suas aplicações.

Por outro lado, os medicamentos alopáticos utilizados para o comba-
te de afecções crônicas, como pressão, artrite, reumatismo, gastrite, si-
nusite e outros males também podem acarretar efeitos colaterais, como 
problemas gástricos, hepáticos, renais e cefaléias. Isso tem  levado o 
paciente ao uso simultâneo de 5 a 10 medicamentos com sérios impac-
tos na saúde e no bolso. Evidentemente, isso muitas vezes ocorre com 
pessoas carentes e que de maneira conjunta com a família lutam pelo 
tratamento com  gastos exorbitantes e que escapam à sua capacidade 
financeira. Nesses casos, não é raro que pessoas pobres acometidas de 
doenças crônicas vêem-se obrigadas a decidir entre comprar o remédio 
na farmácia ou morrer de fome. 

Além do mais, o tratamento alopático, acadêmico ou legal nem sem-
pre funciona com a eficácia esperada. Isso acaba levando o paciente a 
constantes trocas de medicamentos, o que leva a novas substâncias no 
organismo do paciente, assim como também novos efeitos colaterais. A 
fitoterapia ou tratamento de doenças com uso de plantas ou parte delas 
conduz a cura de enfermidades através de um grupo de substâncias 
ativas, que atuam no organismo de maneira mais lenta e nem sempre 
de maneira direta. 

Os diversos metabolitos das plantas trabalham em conjunto, alguns 
estimulando funções vitais, outros atacando os agentes causadores de 
doenças e outros amenizando esses impactos tóxicos. Isso se dá, por-
que os princípios ativos das plantas geralmente atuam mais diretamen-
te nas funções dos órgãos corporais, como fígado, rins, estômago e 
outros. Tal fato é importante, porque o paciente bem orientando e usan-
do as plantas medicinais adequadas terá alta possibilidade de cura de 
doenças crônicas. É certo que esses medicamentos naturais atuam de 
maneira lenta, porém firme e sem grandes efeitos colaterais negativos 
ao organismo.

A chave do sucesso com uso das plantas medicinais no tratamento 
de doenças está na metodologia correta de seu uso. Isso inclui a correta 
identificação da planta, da doença e suas causas e também do estado do 
paciente. Inclui ainda o controle dos alimentos, o preparo da planta e sua 



63GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

dosagem certa. Assim sendo,  o aconselhamento ou orientação de pes-
soas experientes é de fundamental importância nesse processo de cura.

Evidentemente, a cura com plantas medicinais (fitoterapia) nem sem-
pre resolve todas as causas das doenças, sendo necessário o acompa-
nhamento da medicina formal. Além disso, também se faz necessário 
o uso de exames clínicos para determinar a causa, a localização e o 
estado da doença que o paciente apresenta. 

É verdade que na medicina popular ainda se faz uso de métodos ar-
caicos como rezas, rituais e outros, sendo que isso ocorre especialmen-
te na tentativa de diagnóstico ou mesmo cura de certas doenças. Apesar 
desse anacronismo, não se pode negar a grande contribuição que tais 
métodos tiveram na vida de culturas e etnias totalmente isoladas e de-
sassistidas pelos governos.

Experiências têm demonstrado que o tratamento bem conduzido 
com fitoterapia sobre doenças como o câncer, AIDS e diversas síndro-
mes é bastante satisfatório. Nesse caso, o tratamento bem conduzido 
não é mais aquele trabalho empírico do passado, feito unicamente por 
comunidades tradicionais e que atuavam mais como efeito psicológico, 
mas sim mediante estudos sistematizados e comprovação das proprie-
dades terapêuticas de medicamentos utilizados. Quanto a isso, é bom 
lembrar que vegetais como urucum, malva, unha de gato, artemísia e 
vários outros vem sendo reconhecidos no mundo todo como fitomedi-
camentos poderosos. 

Fitoterápicos no Sistema Único de Saúde

A qualidade e a quantidade dos princípios ativos das plantas têm a 
ver com os fatores ecológicos e geográficos da área onde elas ocorrem. 
Por outro lado, as aplicações de seus princípios químicos se somam aos 
princípios biológicos, psicológicos e sociais de quem as utiliza. Esse é 
o exemplo de integração bem conhecida nas culturas indígenas. Com 
base nisso, tem havido fortes critérios, além de muitos estudos e pes-
quisas visando a seleção dos recursos terapêuticos vegetais que vem 
sendo utilizados pela moderna fitoterapia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua estratégia “saúde 
para todos” reconhece a necessidade de incorporar à saúde pública os 
recursos e as técnicas da medicina tradicional. Além disso, a Constitui-
ção Federal Brasileira confere à União a competência para elaborar e 
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executar políticas nacionais para o desenvolvimento econômico e social 
que configuram decisões de caráter geral e que apontam rumos e linhas 
estratégicas de atuação governamental. 

Segundo a Portaria Nº 971, de 3 de maio de 2006, a legitimação e a 
institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se 
a partir da década de 1980, principalmente após a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Essa mesma Portaria propõe ainda a inclusão 
da fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa (acupuntura), 
termalismo e crenoterapia como opções terapêuticas no sistema públi-
co de saúde. Além disso, propõe diretrizes para garantir à população 
brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fito-
terápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvol-
vimento da cadeia produtiva e da indústria nacional

Com a descentralização e a participação popular, os estados e muni-
cípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações 
em saúde, vindo a implantar as experiências pioneiras. A estruturação 
de algumas dessas práticas tem sido contempladas em praticamente 
todos os estados brasileiros e em grande parte de seus municípios. 

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNC-
TIS) é um componente importante da saúde, indústria, educação e demais 
políticas sociais, pois serve para orientar o desenvolvimento e otimizar os 
processos de produção e absorção de conhecimento científico e tecnológi-
co pelas instituições de saúde, centro de formação de recursos humanos, 
empresas do setor produtivo e demais segmentos da sociedade. 

Evidentemente, para a implementação dessa política governamental, 
se faz necessário um trabalho conjunto entre medicina alternativa e 
convencional. É preciso levar em conta que o tratamento natural tam-
bém pode causar dano quando mal utilizado. Por outro lado, os profis-
sionais da medicina acadêmica precisam ser mais humildes frente aos 
recursos da natureza e principalmente aos profissionais da medicina 
tradicional. Todos precisam levar em conta que os estudos, as pesqui-
sas e as reciclagens são necessárias, sendo o mais importante de tudo 
a cura do paciente

Medicina alternativa no SUS

Como pesquisador e botânico, venho tentando propagar a importân-
cia da fitoterapia e sua combinação com os métodos formais da medi-
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cina moderna para o enfrentamento de muitas doenças, especialmente 
as dos menos favorecidos financeiramente. Minha atuação opera em 
várias frentes, incluindo estudo, pesquisa, ensino e também aplicação 
de alguns medicamentos. Mais especificamente, ela tem consistido no 
seguinte conjunto de ações:

- Curso sobre plantas medicinais para profissionais da saúde, minis-
trado em parceria com INPA/SEBRAE;

- Qualificação de produtos rurais para aproveitamento de espécies 
destinadas a insumo de fitoterápicos e fitocosméticos, em parceria 
com INPA/SEBRAE. O objetivo do treinamento tem sido a capaci-
tação de produtores rurais na familiarização das espécies vegetais, 
bem como a produção de mudas, cultivo, coleta e armazenamento, 
visando cadeia produtiva para abastecimento do polo de fitoterápico 
e fitocosméticos;

- Treinamento de produtores rurais em negócios sustentáveis em Ma-
naquiri, Estado do Amazonas, também com o objetivo de capacitar 
produtores rurais e agentes de saúde na coleta, cultivo, armazena-
mento, processamento, uso e aplicabilidade de plantas medicinais;

- XVIII simpósio de plantas medicinais do Brasil, realizado em Ma-
naus em 2004 pelo INPA e Fundação Djalma Batista.  O simpósio 
contemplou diversas áreas e temas, como fitogeografia, inventário 
florístico e econômico, fitoquímica e química de produtos naturais, 
farmacologia, toxicologia, farmacognosia, farmacotécnica, agrono-
mia sustentável de produtos naturais e saber tradicional. 

- II Seminário de propriedade intelectual, ciências e conhecimentos 
tradicionais da Amazônia, em 2005, no INPA;

- Oficina “cultura e usos de plantas medicinais”, realizado em 2007, 
no INPA;

- II Simpósio nacional de frutíferas do Norte e Nordeste, realizado em 
2013 no INPA;

- II Simpósio internacional de Botânica econômica, realizado no INPA 
em 2013;

- Programa farmácia viva: plantas medicinais da Amazônia; realizado 
no centro de treinamento de produtores rurais em Manaquirí;

- Proposta para realização de workshop sobre práticas integrativas e  
complementares, direcionada à práticas integrativas e complemen-
tares no Sistema Único de Saúde – SUS, com objetivo de criação do 
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hospital de tratamento alternativo e da farmácia de dispersão de 
plantas medicinais e fitoterápicos no Município de Manaus.

- Proposta para criação de um hospital de tratamento alternativo e da 
farmácia de plantas medicinais e fitoterápicos de Manaus apresenta-
da à Câmara Municipal de Manaus em 2014. Tal plano é fundamen-
tado nas seguintes diretrizes e objetivos:

a. Promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas me-
dicinais e remédios caseiros;

b. Estabelecer as espécies vegetais para uso terapêutico em suas dife-
rentes formas farmacêuticas incentivando o desenvolvimento comu-
nitário, a solidariedade e a participação social;

c. Promover o cultivo o manejo sustentável, a produção, a distribuição 
e o uso de plantas medicinais e fitoterápico, considerando as experi-
ências da sociedade civil nas suas diferentes formas de organização;

d. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos 
benefícios derivados do uso dos conhecimentos tradicionais associa-
dos e do patrimônio genético;

e. Promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arran-
jos produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos;

f. Construir marco regulatório para produção, distribuição e uso de 
plantas medicinais e fitoterápicas em conformidade com a realidade 
Amazônica;

g. Promover a qualificação e capacitação técnica-científica dos profis-
sionais da saúde no uso e aplicabilidades das plantas medicinais e 
fitoterápicas;

h. Promover a qualificação e capacitação técnica-científica dos envol-
vidos na agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos 
local das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos.

Considerações finais

Detentor da maior biodiversidade de plantas do mundo, associada a 
uma rica diversidade étnica e cultural fundamentada no conhecimento 
e uso de plantas medicinais, o Brasil dispõe de todos os meios para o 
desenvolvimento de tecnologias apropriadas a uma terapêutica de suces-
so com esses recursos naturais. Para isso, recomenda-se a adequação a 
combinação dos métodos científicos com os  conhecimentos tradicionais. 
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O tratamento com plantas medicinais tem-se mostrado muito efi-
ciente, principalmente no combate a problemas digestivos provocados 
geralmente por alimentos gordurosos e reimosos, isto é, que desen-
cadeiam processos inflamatórios.  Além disso, muitas dessas plantas 
apresentam princípios com ação anti-inflamatória, analgésica, antibac-
teriana, antifúngica, antiviral, diurética, depurativa, antitumoral, dis-
túrbios hormonais e outros.

Normalmente, os tratamentos de doenças crônicas com plantas medi-
cinais são lentos, daí a necessidade de um tempo maior de tratamento, 
geralmente um a três meses. Por sua vez, os medicamentos alopáticos 
são mais recomendáveis para tratamentos de doenças agudas e  que 
requerem um tempo menor.

Com  base em mais de 25.000 casos de tratamentos que venho pra-
ticando nos últimos 10 anos em pacientes com cistos, miomas ou en-
dometriose parciais e distúrbios hormonais, posso afirmar que mais de 
3.000 deles foram curados e a maioria já teve filhos. Além disso, 75% 
dos males que me foram apresentados foram tratados com chás, sendo 
o restante atendido com tratamento alternativo.

Sugerimos ao Sistema Único de Saúde adotar um centro de pesquisa 
com capacidade técnica e científica em fitoterápicos nas sedes munici-
pais para adequações dos produtos atuais de chás para cápsulas, com-
primidos ou novas formulações e disponibilização destes medicamen-
tos à população. 

Sugerimos também a construção de uma fábrica de medicamentos 
alternativos, principalmente fitoterápicos, além de fitocosméticos e 
alimentos, visando suprir a demanda das farmácias de dispensação e 
centros de distribuição de medicamentos, como farmácias e postos de 
saúde. Isso permitiria fechar a cadeia produtiva regional, produzindo 
produtos para o mercado local e para exportação para outras regiões do 
Brasil e do exterior.

A proposta do hospital de medicina alternativa apresentada à Câmara 
Municipal de Manaus é sem dúvida oportuna e importante. Esta insti-
tuição  deverá contar com salas de espera e de triagens de pacientes, 
consultórios médicos, sala de equipamentos básicos, salas de assistên-
cia social e psicológica, além da farmácia de dispensação e estoque 
de medicamentos. Além desse centro em Manaus, a proposta também 
prevê a implantação de centros de treinamentos e unidades demons-
trativas (plantios experimentais) nos diversos municípios do Amazo-
nas, similares aos do município de Manaquiri, já implantadas. Nesses 
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centros deverão ser realizados cursos teóricos e práticos, direcionados 
a produtores rurais, pois são eles os detentores dessa riqueza e dos 
conhecimentos tradicionais sobre as plantas que irão ser cultivadas e 
usadas nos tratamentos. Além da saúde, o envolvimento dessas pesso-
as do interior iria contribuir enormemente par a difusão do senso de 
sustentabilidade dos recursos naturais, tão necessário à conservação da 
Amazônia como um todo.

Nessa proposta, recomendamos também a capacitação dos profis-
sionais da área de saúde e de toda a equipe de funcionários, visando 
uma maior integração de todo o corpo técnico e deste com os pacien-
tes. Para isso, recomendamos a produção de informativos impressos 
sobre atendimento fitoterápico, benéficos, dosagem, origem e produção  
dos medicamentos. 

Recomendamos ainda a capacitação dos estudantes de graduação, 
assim como à inclusão de ementas sobre fitoterápicos, botânica eco-
nômica e medicina tradicional na grade curricular das faculdades de 
Medicina, Farmácia, Biomedicina, Biologia e outras afins. O objetivo é 
universalizar o valor e potencial das plantas medicinais e sua viabilida-
de no uso quotidiano em consultórios, hospitais e farmácias. 

Recomendamos, por fim, a capacitação e qualificação de produtores 
rurais em diversos cultivos e técnicas, tendo como foco a produção, 
processamento, agregação de valor e expansão de mercado e segurança 
alimentar. Além disso, o foco no dinamismo dos arranjos produtivos 
locais, a geração de renda e a melhoria das condições da qualidade de 
vida, especialmente dos que vivem no interior da Amazônia.

MARA GAZZANA

Medicina integrativa ou integral está se consolidando no mundo oci-
dental. Trata-se de uma abordagem médica orientada para a cura do pa-
ciente como um todo, visando saúde, qualidade de vida, autocuidado e 
longevidade com vitalidade. Esta tendência é um movimento que se con-
trapõe à estrutura cartesiana e compartimentalizada da medicina conven-
cional e que divide o ser humano em partes para aumentar sua eficiência.

A medicina integral parte do pressuposto de que o ser humano é um 
todo indivisível: assim, nenhuma doença pode ser entendida e tratada 
sem que essa integralidade do indivíduo seja mantida. Diante dessa in-
tegridade, o médico cuidaria tanto do corpo como da mente do paciente 
em uma mesma consulta, melhorando o resultado das diversas aborda-
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gens, com objetivo não apenas de curá-lo mas estimulá-lo a melhorar 
seus hábitos de vida, trabalhar suas emoções, se utilizar da alimentação 
como forma de nutri-lo com alimentos saudáveis e vivos.

A proposta da medicina integral também enfatiza a importância do 
exercício físico na rotina diária, juntamente com técnicas de percepção 
corporal que focam a integralização do corpo e da mente como se dá na 
Yoga e na Ayurveda (medicina tradicional da Índia). A ideia subjacente 
a essas práticas é colocar o paciente como co-responsável pelo processo 
de cura, manutenção da saúde e qualidade de vida.

Dessa maneira integram-se as práticas milenares à medicina ociden-
tal, entendendo a cura como reação do organismo na tentativa de res-
tabelecer o equilíbrio do prana (energia). Para isso se recorrem a várias 
ferramentas, como as terapias do toque com as mãos e massagens te-
rapêuticas, acupuntura, yoga, fitoterapia (recurso terapêutico utilizan-
do-se das plantas medicinais), homeopatia, medicina indígena, florais, 
terapias que trabalham conexão mente/corpo e outras.

Defini-se como medicina alternativa aquela que exclui o tratamento 
convencional. Por outro lado, medicina complementar é aquela que 
se utiliza de terapias e orientações médicas complementares ao trata-
mento convencional. A medicina integral se enquadra nessa segunda 
definição. A portaria Nº 971, de 3 de maio de 2006 do Ministério da 
Saúde, rege a política nacional de práticas integrativas e complementa-
res (PNPIC) no sistema único de saúde.

O renascimento da medicina de família é um incremento neste mo-
vimento integral, baseado na constatação de que a grande maioria da 
população possui problemas simples de saúde em decorrência de ali-
mentação inadequada, rotina estressante e falta de saneamento básico. 

Há cerca de uma década foi publicada a política de plantas medicinais 
e fitoterápicos, cujas diretrizes foram detalhadas no programa nacio-
nal de plantas medicinais e fitoterápicos, de 2008. No plano plurianual 
2012-2015, do governo federal, foram destinados recursos específicos 
para apoio ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Resta saber se 
a Amazônia, com sua rica flora e potencial curativo, está aproveitando 
essa oportunidade, através das suas instituições. 

Quanto a isso, é bom lembrar que já existe ampla adesão a estas 
novas práticas pela população em geral e aumento de interesse por 
pesquisa nesta área integrativa. Além disso, na Universidade de San-
ta Catarina já existem cursos para conhecer e manipular as plantas 
medicinais. Assim, seria oportuno que se criasse um projeto de saúde 
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integral em institutos de pesquisa, como o INPA, com o objetivo de 
orientar a comunidade a encontrar caminhos de autocuidado e bem 
estar corresponsável.

Na década de 1980, médicos indianos estiveram em universidades 
de Pernambuco, Goiás e Amazonas, propondo estabelecer hospitais e/
ou ambulatórios de tratamentos complementares ayurvédicos. A Uni-
versidade de Goiás aderiu à ideia e vem mantendo organizações ambu-
latórias de medicina alternativa até o momento. Em 2016, a Associação 
Brasileira de Ayurveda juntamente com a Associação Indiana estão re-
tomando esta cooperação. O objetivo geral é propiciar maior benefício 
à população através da medicina natural e que tem mostrado ser um 
caminho de cura de fácil acesso, baixo custo e com abrangente mudan-
ças de hábitos e alimentação  e estilos de vida. Somente através disso é 
que se pode combater as doenças crônicas, manter a saúde e vitalidade, 
melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade.

MARIO DA SILVA COSTA

Como filho de seringueiros, cresci tomando chá de folha de laranjeira, 
hortelã, erva-cidreira, capim-santo, preciosa e outras plantas. Na minha 
época de criança, remédio industrializado  era  escasso e caro, espe-
cialmente no interior onde morava. Por outro lado, plantas da floresta 
e aquelas cultivadas nos arredores da casa constituíam-se na farmácia 
mais próxima. Daí que acabei me tornando um adepto dos chás na ali-
mentação e no tratamento de algumas moléstias. Isso me faz lembrar 
o pai da medicina, o filósofo grego Hipócrates, para quem “o homem 
é uma parte integral do cosmo e só a natureza pode tratar seus males”.

O longo caminho percorrido pelos povos tradicionais, buscando na 
própria natureza o tratamento dos seus problemas de saúde, tem gera-
do uma gama de conhecimento sobre a grande diversidade de plantas 
medicinais. Por sua vez, a indústria farmacêutica, por meio da pesquisa 
cientifica dessas plantas medicinais, tem se apropriado do conhecimen-
to tradicional dos povos da floresta para desenvolver medicamentos 
para serem industrializados. 

O mais intrigante é que esses povos, ao conhecerem os medicamen-
tos industrializados, muitas vezes abandonam o uso das plantas medi-
cinais, tornando-se dependentes dos medicamentos  industrializados. 
Evidentemente, isso faz com que o conhecimento adquirido ao longo 
de muitas gerações fique esquecido. Por isso esses conhecimentos pre-
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cisam ser resgatados e registrados para as futuras gerações. Quanto 
a isso, o pesquisador Juan David Revilla tem dado uma contribuição 
enorme, ajudando a manter esse conhecimento vivo.

A mesma indústria que se utiliza do conhecimento tradicional para 
criar seus medicamentos frequentemente se coloca como principal opo-
sitora do uso de plantas medicinais como forma de tratamento comple-
mentar. Isso em nada difere dos demais segmentos da economia, cujo 
objetivo é sempre o lucro máximo.

Dados do mercado mundial mostram que a indústria de medicamen-
tos faturou 725 bilhões de dólares em 2008; 830 bilhões em 2010 e 1 tri-
lhão de dólares em 2014, sendo previstos 1,3 trilhão para o ano de 2018. 
Isso mostra que o setor de medicamento é um dos mais lucrativos do 
mundo. Portanto, é fácil entender a oposição da indústria farmacêutica 
aos tratamentos complementares. Não estou desmerecendo a importân-
cia da indústria farmacêutica, mas ela não pode combater o tratamento 
alternativo e popular, meramente, pelo interesse econômico.

Vários tratamentos complementares, ainda que pouco entendidos 
pela medicina moderna, são utilizados há milênios, apresentando re-
sultados bastante efetivos no tratamento de vários problemas de saúde. 
Contudo, poucos são os médicos que admitem a possibilidade de con-
ciliar tais tratamentos com os tratamentos modernos.  Um exemplo é 
a acupuntura, que tem demonstrado eficácia no tratamento de vários 
males. Muitos médicos enchem seus pacientes com remédios desne-
cessários e que ao invés de curar às vezes os tornam mais doentes e 
dependentes, devido a seus efeitos colaterais.

Não nego os avanços alcançados pela terapêutica fármaco-química 
atual; apenas crítico o pensamento simplificador e os interesses econô-
micos, que “fecham os olhos” para uma série de evidências fundamen-
tais que deveriam estar conduzindo a atuação médica para um plano 
mais amplo e onde a medicina tradicional fosse melhor aproveitada.

CLAUDIO RUY DE VASCONCELOS

No INPA, durante a gestão do Dr. Adalberto Val, foram realizadas 
algumas ações que buscavam transferir o conhecimento gerado nos 
laboratórios sobre a biodiversidade amazônica para as comunidades 
locais produtoras de insumos. Na esteira dessa ideia, o Dr. Juan Revilla 
tem dedicado muita energia para implementar tais ações no município 
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de Manaquiri, de modo a fixar ali uma unidade demonstrativa e que 
pudesse ser ampliada para outras regiões da Amazônia. 

Além disso, por seu enorme esforço pessoal, foi criada uma infraes-
trutura para transformar o referido projeto num centro educacional para 
treinamento dos produtores ribeirinhos e de alunos em todos os níveis 
do sistema educacional. O Dr.Juan tem demonstrado foco e resiliência, 
ao insistir nessa missão, um esforço heróico e que merece nossa atenção, 
como instituição. Tal tipo de empreendimento pode ser um ponto de in-
flexão importante, concernente ao desenvolvimento de um sistema que, 
a partir do conhecimento científico, garanta o uso sustentável da riqueza 
biológica que está disponível na Amazônia. Penso também que os órgãos 
fomentadores e de desenvolvimento poderiam olhar esta iniciativa e con-
verte-la em instituição consolidada, pois se trata de uma via muito fluida 
para alargar as chances de uma nova abertura ao desenvolvimento.

A riqueza botânica amazônica ainda não foi devidamente explorada 
e seu potencial é gigantesco. Agregar valor aos insumos botânicos po-
deria representar significativo acréscimo no PIB regional, pois há nas 
plantas enormes possibilidades, quer do ponto de vista de pesquisas em 
busca de novos produtos, quer do ponto de vista da segurança alimen-
tar, segurança da saúde, entre outros. 

É necessário que os tomadores de decisões tenham capacidade de 
ouvir as instituições regionais de pesquisas, dotando-as de recursos fi-
nanceiros e humanos para que a região amazônica possa adonar-se de 
si própria. Projetos demonstrativos estimuladores de desenvolvimento 
cognitivo e econômico deveriam ser tratados com muito respeito. Tais 
iniciativas deveriam estar inseridas nas áreas amazônicas com claro 
potencial econômico e com infraestrutura educacional consolidada.

Sempre gosto de considerar os ensinamentos bíblicos, especialmente 
os do Antigo Testamento, porque através deles o povo judeu adquiriu 
impressionante destaque. Uma das assertivas encontradas na Torá (os 
cinco primeiros livros do antigo testamento) profere com impressionan-
te autoridade que nas plantas estão todos os segredos que poderão sus-
ter a humanidade. Neste sentido, deveríamos desenvolver a botânica 
econômica na Amazônia. 

Há espaço e mesmo necessidade de colocar lado a lado as tecno-
logias avançadas e o conhecimento tradicional milenar. Esse deveria 
ser um estimulante desafio ao INPA e demais instituições da Amazô-
nia. A propósito, a atual estrutura organizacional do INPA foi pensada 
para permitir a multi, inter e transdisciplinaridade, exigindo que haja 
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abundante interação entre grupos de pesquisas, de modo a adensar a 
produção do conhecimento e permitir saltos significativos de qualidade. 

Em ambientes multidisciplinares, não é muito trivial juntar os saberes 
para gerar um novo conhecimento, considerando que as várias discipli-
nas possuem metodologias distintas e perguntas diversas; tal situação 
pressupõe a construção de pontes metodológicas que permitam a inte-
gração real e visão mais ampla de conjunto, fato que não é possível em 
ambientes onde são realizadas pesquisas isoladas. Todavia, o trabalho 
multidisciplinar não é espontâneo e exige forte treinamento para o uso 
das ferramentas computacionais disponíveis, sem o que são perdidos, 
na maioria dos casos, os esforços para integração de resultados.

NEWTON PAULO DE SOUZA FALCÃO

A partir do final do ciclo da borracha, as instituições de pesquisa, 
ensino, extensão e fomento sediadas na Amazônia passaram a traba-
lhar intensivamente no desenvolvimento de novos modelos de produ-
ção agropecuária (monocultivo de seringueiras, dendê, cacau, guaraná, 
castanha-do-brasil, pastagem intensiva e extensiva e outros). Essas ini-
ciativas visavam criar novos modelos de produção em substituição ao 
extrativismo e estimular o desenvolvimento da atividade agropecuária 
da região. Todavia, as características relativas ao clima e aos solos - 
aliadas à falta de pacotes tecnológicos sobre sistemas de manejo e pro-
dução em monocultivos e consorciados - levaram ao fracasso de vários 
programas e projetos na região.

Além de todos esses fatores bióticos e abióticos que limitaram o es-
tabelecimento de grandes projetos agropecuários, a situação geográfica 
da região, em relação aos grandes centros consumidores, motivou a 
migração do cultivo de espécies como cacau e seringueira para outras 
regiões do Brasil. Por outro lado, não podemos esquecer que a Amazô-
nia possui extensas áreas que se encontram degradadas ou em fase de 
degradação após o desmatamento. Nesse contexto, a incorporação des-
sas áreas ao sistema produtivo regional torna-se imprescindível, sendo 
para isso necessária a incorporação de adubação e nutrição, controle de 
pragas e doenças e infraestrutura para colheita, transporte, armazena-
mento e comercialização dos produtos in natura ou semi-industrializa-
dos. Não se tem outra forma de atingir essa meta, sem o uso desse tipo 
de tecnologia agrícola. 
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No final do século XIX até meados do século XX, a produção de 
borracha, de castanha-do-brasil, de óleos essenciais, de resinas e de 
plantas medicinais era realizada, predominantemente, por meio do ex-
trativismo. Este era um modelo de exploração dos recursos naturais 
com baixo custo de produção e mínimo impacto destrutivo da floresta, 
com exceção da exploração de pau-rosa que eliminava completamente 
a árvore matriz.

Apesar desse modelo de exploração ainda existir em algumas regiões 
da Amazônia, a escassez de matéria prima, o baixo preço pago pelos 
comerciantes e o esforço de trabalho demandado pelos nativos coleto-
res, fizeram com que os caboclos da região procurassem novas alterna-
tivas de trabalho e renda para suas famílias. Assim surgiu o agroextra-
tivismo, que é a combinação de atividades típicas do extrativismo com 
a utilização de técnicas de cultivos de espécies com potencial agrícola, 
florestal e agroflorestal, criação de animais e beneficiamento dos produ-
tos oriundos desses diferentes sistemas de produção. 

O agroextrativismo é um modelo intermediário entre o extrativismo 
e o modelo agronômico tradicional e que apresenta inúmeras possibili-
dades de exploração dos recursos naturais, com grande potencial para o 
desenvolvimento de processos e produtos agroindustriais, cosméticos, 
medicamentos, perfumaria, plantas ornamentais, etc. Todavia, para se 
alcançar êxito neste modelo, faz-se necessário o estabelecimento de 
políticas públicas que fortaleçam o arranjo produtivo local, benefician-
do todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a definição de um 
módulo produtivo (chamado aqui de uma colocação de 300 ha. para 
cada família extrativista), uma diagnose ou inventario de todas as espé-
cies frutíferas, florestais, ornamentais, medicinais, cipós com potencial 
para extração de fibras naturais, espécies com potencial de extração e 
produção de polímeros naturais, etc.; estudar a biologia dessas espécies 
e iniciar um processo de uso, manejo, conservação e multiplicação em 
seu próprio ambiente.

Não podemos esquecer também da fauna que habita esses ambien-
tes, como borboletas, aranhas, sapos, cobras, cupim, besouros, formi-
gas, cigarras, percevejos, carapanã, moscas, minhocas e os microorga-
nismos. Diante de todo esse potencial, como poderíamos explorar esses 
recursos visando um equilíbrio ecológico, social e econômico? Nesse 
contexto, o fortalecimento da pesquisa, inovação e desenvolvimento 
tecnológico nas áreas da nanociência e nanotecnologia podem abrir 
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novos horizontes para exploração dos recursos naturais da Amazônia 
com alto valor agregado. 

A nanociência é o termo utilizado para descrever o campo interdis-
ciplinar da ciência voltado para o avanço da nanotecnologia. Dentre 
as disciplinas envolvidas, podemos citar a biologia, a física, a química 
e a ciência da computação. O objetivo principal da nanociência é ob-
ter os conhecimentos necessários das nanoestruturas, enquanto que a 
nanotecnologia trabalha no desenvolvimento de produtos e processos 
com base nos conhecimentos adquiridos e com metas preestabelecidas. 
A nanotecnologia engloba todo tipo de desenvolvimento tecnológico 
dentro da escala nanométrica, geralmente entre 0,1 e 100 nanômetros. 
Portanto, a Nanotecnologia é a nanociência aplicada.

A Nanotecnologia tem um significado especial para a inovação da in-
dústria, atuando como alternativa para o estudo dos fenômenos e a ma-
nipulação de materiais na escala atômica, molecular e macromolecular. 
Seu desenvolvimento tem acarretado impactos na competitividade de 
vários setores da economia, como por exemplo, na indústria de eletro-
eletrônicos, medicina e saúde, higiene, cosméticos, petroquímica, side-
rurgia, biocombustíveis, agroindústria, aeronáutica e meio ambiente.  

Diante de todo este potencial, é oportuno indagar se o fortalecimento 
das pesquisas em  nanociência e nanotecnologia poderiam impactar 
de forma positiva grande parte da matéria prima ou recursos naturais 
existentes na floresta Amazônica, agregando valor a eles e melhoran-
do a qualidade de vida da população regional. A título de exemplo, 
podem ser citadas algumas espécies oleaginosas como puxuri (Licaria 
puchury) e pau-rosa (Aniba rosaeodora). As sementes de puxuri con-
tém favas carnosas e aromáticas, pertencem ao arsenal da medicina 
folclórica nortista e são utilizadas como estimulante digestivo e remé-
dio para males intestinais. As análises qualitativas dos componentes do 
óleo essencial do puxurí revelaram 17 componentes no seu óleo essen-
cial bruto e todas elas mostram que o safrol é o composto principal do 
óleo essencial.  Da mesma forma, o pau-rosa é fonte de óleo essencial 
de aroma agradável, rico em linalol e muito utilizado na indústria de 
perfumaria, obtido a partir da destilação da madeira. 

Tradicionalmente, o processo de produção de óleo de pau-rosa con-
siste no abate das árvores na floresta, sendo estas cortadas em peque-
nos cavacos e trituradas para destilação em usinas móveis, próximas 
das áreas exploradas. A exploração desses óleos, seguida de benefi-
ciamento, refinamento, separação desses compostos para fabricação 
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de perfumes e medicamentos em uma escala micro ou nanocápsula, 
certamente agregaria valor a esses produtos e ganharia maior valor no 
mercado nacional e internacional. 

Uma matéria prima que tem sido muito pesquisada para o desenvol-
vimento de novos materiais é o látex extraído da seringueira (Hevea 
brasiliensis). A borracha natural é um polímero de poli(cis-1,4-isopre-
no) e apresenta propriedades únicas devido a sua estrutura intrínseca, 
alta massa molar e presença de outros componentes minoritários, como 
proteínas, carboidratos, lipídios e minerais. Esta borracha natural é um 
material estratégico, pois não é substituída por borrachas sintéticas em 
muitas aplicações. Isto se deve a várias propriedades desse produto, 
como elasticidade, resistência à abrasão, ao impacto e à corrosão, fácil 
adesão a tecidos e aço e impermeabilidade. Além disso, às propriedades 
de isolamento  elétrico, impermeabilidade a líquidos e gases, capacida-
de de dispersar calor e maleabilidade a baixas temperaturas. 

A partir do látex de borracha natural, em combinação com nanopartí-
culas minerais, podem ser obtidos materiais por coagulação ou casting; 
ou ainda por polimerização in situ com outros monômeros, os quais 
podem ser enxertados nas cadeias de poli-isopreno, conferindo novas 
características aos nanocompósitos formados.

A nanotecnologia se mostra como uma possibilidade extremamente 
interessante e versátil na obtenção de centenas de novos materiais com 
melhores propriedades do que os polímeros e compósitos convencio-
nais. Dentre os novos materiais, os nanocompósitos poliméricos são de 
grande interesse comercial, pois podem apresentar melhor estabilidade 
térmica, maior resistência à chama e elevadas propriedades mecânicas, 
além de barreira a gases, sendo estas duas últimas com aplicabilidade 
direta no desempenho de pneus. 

Vários grupos de pesquisa no Brasil já estão trabalhando com nano-
tecnologia para o desenvolvimento de novos materiais, sendo que cada 
grupo atua em diferentes linhas de atuação, tais como modificação de 
látex natural e incorporação de nanocargas, estudos em uma escala 
nanométrica das propriedades da borracha natural, compostos de bor-
racha natural com nanofibras de celulose, etc.

Com relação à fauna, inúmeras espécies de animais como sapos, co-
bras e aranhas que produzem diversos de tipos de anestésicos ou vene-
nos poderiam fornecer quantidades mínimas desses produtos, os quais 
por meio da nanotecnologia seriam transformados em produtos de alto 
valor no mercado nacional e internacional. 
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Também as borboletas nativas poderiam ser reproduzidas em seus 
próprios ambientes, visando à comercialização. Com relação à flora, há 
várias alternativas de uso, manejo, conservação, reprodução e comer-
cialização, como no caso das plantas medicinais, orquídeas, samam-
baias, palmeiras nativas, cipós e fibras naturais. Por fim, é preciso men-
cionar a importância do manejo florestal e da exploração do pescado 
em lagos naturais. 

Sabe-se que para funcionar um sistema produtivo e tão complexo 
como este, necessita-se de um trabalho de equipe multidisciplinar 
visando a uma diagnose de todos o fatores bióticos e abióticos que 
poderiam gerar renda e definir, por meio de um projeto piloto, uma 
metodologia de uso, manejo e exploração sem perder o foco da susten-
tabilidade econômica, social e ecológica da região.

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

O extrativismo não consegue, por si só, suprir as demandas de ma-
téria prima que o mercado mundial necessita. Por isso, são necessárias 
duas estratégias para aumentar o potencial de suprimento de material 
vegetal oriundo de espécies de importância econômica encontradas na 
Região Amazônica: a primeira é enriquecer a própria floresta com essas 
espécies de interesse econômico, adensando sua presença no meio da 
vegetação nativa. 

Essa estratégia não é suficiente na maioria das situações, daí a outra 
estratégia, que é ocupar as áreas alteradas/degradadas –cerca de 70 
milhões de hectares - com as espécies de maior interesse econômico. 
Somente assim seria possível recobrir áreas abertas e expostas às chu-
vas, à insolação e à erosão e ao mesmo tempo criar mais empregos na 
região, aumentar a quantidade de matéria prima para a implementação 
e consolidação de bioindústrias na Amazônia e diminuir a produção de 
gases responsáveis pelas mudanças climáticas.

Devido ao elevado número de espécies de insetos na região (mais 
de 10 milhões de espécies, segundo especialistas), sempre há a pos-
sibilidade de algumas delas se converterem em pragas. Para diminuir 
essa possibilidade, as plantas regionais desenvolveram no processo de 
evolução, várias capacidades que agem contra a ação dos insetos.  Uma 
delas é a produção de substâncias que deixam as plantas com sabor 
indesejável (ação de não-preferência) ou que causam algum dano nas 
fases de desenvolvimento dos eventuais predadores (antibiose). Essas 
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substâncias, encontradas em doses mais elevadas nas plantas regionais, 
podem servir para algum uso econômico, caso as pesquisas avancem 
nessa área de conhecimento.

Para usar as áreas alteradas/degradadas com o propósito de produzir 
matéria prima para as bioindústrias é preciso dar prioridades para as 
espécies adaptadas à elevada incidência de luz (heliófilas), pois muitas 
espécies vegetais regionais precisam de algum nível de sombreamento 
(heliófobas) para se desenvolverem bem.

O conhecimento tradicional associado (CTA) vem dando uma con-
tribuição elevada para facilitar a ciência na busca de novas espécies 
de interesse farmacêutico. Com base nesse conhecimento, foi possível 
diminuir o tempo e os gastos para a geração de novos princípios ati-
vos. Essa afirmação é confirmada por um estudo realizado nos Estados 
Unidos, ao mostrar que 74% das plantas medicinais continham algum 
princípio ativo medicinal. Isso quer dizer, por outro lado, que 26% das 
respostas positivas das pessoas ao tomarem esses medicamentos casei-
ros são provenientes do efeito placebo. 

O número de espécies vegetais usadas pelo homem ainda é muito 
pequeno, sendo de apenas cerca de 200 espécies, demonstrando que 
há muito a ser pesquisado ainda nessa área de conhecimento. É preciso 
desenvolver pesquisas na Amazônia para se ter uma boa base dessas e 
de tantas outras plantas. Pesquisas também dos seus princípios ativos 
(com diferenças nas abordagens, já que os patamares de conhecimento 
são distintos entre diferentes plantas). Assim, é preciso dar um salto de 
qualidade, partindo do simples levantamento dos princípios ativos, para 
os testes de laboratório, protótipos de fitofármacos e daí seu aprovei-
tamento na indústria; para isso é preciso unir infraestrutura, recursos, 
esforços e conhecimentos de botânica, medicina, bioquímica e outros.

Para tanto, a pesquisa precisa ser multidisciplinar, envolvendo todos 
os segmentos da produção de matéria prima, desde a produção e sele-
ção de sementes, até o uso de processos tecnológicos dentro das bioin-
dústrias, passando para o conhecimento agronômico/florestal de cada 
espécie, como adubação, controle de pragas e doenças, melhoramento 
genético, etc. Isto é, os estudos devem abordar todos os elos da cadeia 
produtiva dessas espécies.

O INPA é uma das poucas instituições da Amazônia que ainda tem 
um corpo científico multidisciplinar capaz de fazer propostas de proje-
tos complexos para o avanço do conhecimento, visando a implantação 
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de algum polo industrial de bioindústria na região amazônica e esse 
potencial deve ser logo e bem aproveitado.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Histórico
O uso de plantas medicinais no tratamento de doenças, conforto emo-

cional ou mesmo como práticas ritualísticas remonta à origem da espé-
cie humana. O mais antigo documento escrito sobre isso é o atribuído 
ao botânico chinês Shen Numg, datado de 2.800 a.C. Nele é descritos 
o uso de 365 plantas medicinais na cura de várias moléstias. Há outros 
registros de que a Índia comercializava drogas vegetais desde 2500 a.C.

Há vários registros de cura por plantas no império egípcio, sendo esta 
uma tarefa exclusiva de alguns sacerdotes. Foram estes os responsáveis 
por um vasto acervo de descobertas de incensos, resinas, gomas e mu-
cilagens que faziam parte da arte da mumificação. Também foi com eles 
que nasceu Farmacopeia egípcia, uma ciência dedicada à descrição de 
espécies vegetais úteis ao combate de doenças e promoção da saúde, 
como a mirra, o látex, a  papoula e o sândalo. Segundo esses registros, 
os povos semitas, por volta de 1000 a.C., promoviam frequentes cara-
vanas ao Egito, através do porto de Gherrá (atual Golfo Pérsico), para 
comercializar especiarias, incluindo plantas culinárias e medicinais. 

Na Grécia, em 800 a.C., o poeta Homero narra na obra Odisseia que 
Helena servia a Telêmaco “uma poção de esquecimento, retirada da sei-
va da dormideira”. Em várias obras da Idade Média existem referências 
a plantas mágicas e usadas largamente como anestésico em cirurgias.

No período Grecoromano e na Idade Média ficou muito famosa a 
obra escrita em grego por Pedanius Dioscórides e depois traduzida para 
o latim (materia medica), onde são descritas as características, origem 
e usos terapêuticos de 600 drogas vegetais, além de várias drogas de 
origem animal e outras tantas de origem mineral. Esta obra serviu de 
referência médica por mais de 1.500 anos e foi precursora de todas as 
modernas farmacopéias. 

A abertura das rotas marítimas para as Índias e a descoberta do conti-
nente americano aportaram conhecimentos de novas drogas, iniciando 
a era moderna do estudo de fitofármacos. É bom lembrar que a mani-
pulação de plantas medicinais também contribuiu enormemente para a 
formação da Alquimia e a partir dela a bioquímica.
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No Brasil, a utilização de ervas medicinais teve início com as práti-
cas indígenas, depois  influenciada pela cultura africana e portuguesa 
e a partir das quais se desenvolveu uma vasta cultura popular. Ainda 
hoje é comum ver canteiros de plantas medicinais no fundo de quintais 
das casas interioranas ou mesmo nos jardins de condomínios luxuosos. 
Mais que isso: a comercialização dessas plantas em mercados, feiras 
livres e praças é algo usual em todos os cantos do mundo. Também foi 
a partir delas que se desenvolveu a Fitoterapia, ciência que consiste no 
uso interno ou externo (in natura ou em forma de medicamentos) de 
vegetais para o tratamento de doenças.

Além da importância para a saúde, as plantas medicinais tem um 
grande valor simbólico, sendo um dos mais fortes elementos da cultura 
e da tradição, tanto no Oriente como no Ocidente. Exemplo disso é o 
chazinho, largamente utilizado para animar uma conversa e invocar 
um bom deus ou um bom sono. Considerando o café como um tipo 
especial de chá, pode-se afirmar que estas bebidas são marcas por ex-
celência da boa convivência e da amistosidade humana.

O chazinho significa mais que simples gesto de amistosidade; em 
muitos casos, ele é o único meio que as pessoas dispõem para combater 
males que irrompem de forma inesperada. Noutras ocasiões, ele tam-
bém é usado diante de doenças crônicas e que os remédios alopáticos 
não conseguem debelar. Ou seja, de uma maneira ou de outra, as plan-
tas medicinais tem um valor social e econômico de suma importância. 

Além da grande variedade de formas e condições de vida, a maioria 
das plantas medicinais serve para diferentes usos. Exemplo disso é a an-
diroba, uma árvore de grande porte e que produz madeira de excelente 
qualidade (sendo esta apontada como sucedânea do mogno, Swiete-
nia macrophylla e cujas sementes são produtoras de um óleo bastante 
utilizado para iluminação e para a fabricação de sabão e cosméticos. 
Além disso, tem ação anticéptica e antimicrobiana (inibe e combate 
microrganismos infectantes); expectorante (facilita a saída das secre-
ções purulentas das vias respiratórias); diurética (favorece a secreção 
urinária); laxativa (favorece a eliminação de fezes); tônica (estimulante 
muscular) e emoliente (confere maciez aos tecidos) e várias outras. 

Apesar do seu alto potencial, as plantas medicinais endêmicas da 
Amazônia ainda são relativamente pouco conhecidas no restante do 
Brasil, entretanto esse quadro vem mudando radicalmente nos últimos 
anos, sobretudo por causa do grande poder de divulgação da internet 
e mesmo programas governamentais e de cooperativas que atuam no 
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setor.  Muito provavelmente, num futuro próximo estas plantas amazô-
nicas irão conquistar os mercados do Brasil e do mundo e certamente 
surgirão indústrias de médio e grande porte interessadas em sua utili-
zação em grande escala. 

As plantas medicinais assumem importância verdadeiramente es-
tratégica nos países pobres e em desenvolvimento, nos quais existem 
graves deficiências do sistema de saúde oficial, além da baixa renda da 
população. Evidentemente, isso faz com que grande parte da popula-
ção utilize as plantas medicinais como recurso terapêutico. Além disso, 
sua importância também se estende aos países ricos, principalmente 
frente aos efeitos colaterais decorrentes do uso prolongado de medi-
camentos industrializados. Diante do grande potencial econômico que 
apresentam, as plantas medicinais estão a merecer um interesse e os 
investimentos necessários por parte do governo e especialmente das 
instituições de pesquisa e de biotecnologia.

Uso

De acordo com a Organização Mundial de Saúde e Rai et al 2000, 
cerca de 3,5 bilhões de pessoas de países em desenvolvimento confiam 
e fazem uso no tratamento à base de plantas medicinais. Em todo o 
mundo, aproximadamente 85% das pessoas são praticantes de siste-
mas tradicionais de cura à base de plantas e cerca de 25% dos medica-
mentos farmacêuticos são derivados químicos de vegetais. Isso mostra 
claramente dois vetores importantes na socioeconomia. De um lado, o 
valor das plantas medicinais e de outro o valor das pessoas capazes de 
reconhecê-las e manipulá-las com a devida competência. 

Não há dados confiáveis para a produção e consumo de plantas me-
dicinais na Amazônia, mas com certeza o percentual da população que 
faz uso delas é bem maior do que no restante do Brasil, uma vez que 
esta região é detentora de uma flora riquíssima e ainda bastante in-
fluenciada pela cultura indígena.

As plantas medicinais são ordinariamente utilizadas em nível indivi-
dual ou familiar, no entanto muitas comunidades tradicionais e mesmo 
algumas indústrias vem utilizando esse recurso plantas nativas para 
fabricação de produtos cosméticos, como perfumes, sabonetes, hidra-
tantes e loções de vários tipos e atendendo a um mercado nascente. 
Evidentemente, isso tem propiciado muitas frentes de emprego e renda 
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para todos os elementos da cadeia produtiva, que geralmente começa 
no coletor e termina no comerciante. 

Além do uso pelas comunidades locais, as plantas medicinais tam-
bém vem sendo utilizadas para exportação, visando ao atendimento da 
indústria e do comércio de outras regiões do Brasil e do mundo. Uma 
das plantas mais utilizadas nessa setor é a copaíba, da qual se extrai um 
óeo largamente utilizado como fixador de perfumes. Aliás, esta planta 
vem sendo utilizada no Brasil desde o período pré-colombiano, no com-
bate das doenças de pele e no tratamento de picadas de insetos. 

Desafios

A exploração de plantas medicinais na Amazônia sofre e ao mesmo 
tempo acarreta duas situações extremas e mesmo opostas. Uma, na qual 
a exploração gera uma renda razoável aos habitantes do interior, permi-
tindo que eles possam viajar com certa regularidade às cidades e comprar 
alimentos, vestuários e outros itens importantes para seus familiares. 
Sem essa renda, provavelmente muitas famílias seriam obrigadas ou ten-
tadas a se mudar para as cidades, aumentando ainda mais os problemas 
urbanos e despovoando o interior, o que também seria um problema 
talvez maior. A outra situação se refere à atuação de agentes explorado-
res e predatórios (tanto da mão-de-obra local como do meio ambiente). 
No primeiro caso, pelo pagamento de salários miseráveis e não cuidados 
com a saúde dos caboclos coletores. No segundo caso, pela exploração 
excessiva e irresponsável, levando à exaustão as fontes de recursos natu-
rais explorados. Evidentemente, esses casos são deploráveis e merecem a 
intervenção forte dos governantes para coibir os abusos. 

A exploração predatória desses recursos naturais na Amazônia pa-
rece crônica e se torna difícil de ser combatida por três razões básicas. 
Primeira, pela grande extensão da floresta e a consequente dificuldade 
de fiscalização. Segunda, pela falta de recursos materiais, humanos e 
financeiros capazes de implementar uma política pública eficiente e ca-
paz de enfrentar os desafios e atender às demandas no setor. Terceira, 
pela situação sociocultural do caboclo do interior, que geralmente não 
conhece as normas legais nem tem meios para denunciar eventuais ir-
regularidades. Ao contrário disso, por se tratar de pessoas quase sempre 
carentes e desassistidas pelo poder público, elas geralmente compac-
tuam com os exploradores inescrupulosos, tentando ganhar um pouco 
com a situação, mesmo sabendo que isso é passageiro. 
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Além desses problemas conjunturais e administrativos, outro grande 
problema enfrentado pelos caboclos e também pelo meio ambiente diz 
respeito ao desmatamento que continua ocorrendo nas áreas florestais, 
com impactos negativos e diretos sobre as fontes de plantas medicinais. 
Tais impactos se abatem não somente sobre as plantas já conhecidas, 
mas também sobre aquelas ainda não conhecidas, mas que podem 
apresentar um potencial medicinal no futuro. 

O desmatamento é prejudicial não somente porque pode levar à ex-
tinções locais de recursos florestais, mas também porque pode interferir 
no clima regional e nos ciclos naturais pelo lançamento de carbono na 
atmosfera. Como já é bem sabido, essas mudanças climáticas podem 
colocar em risco não somente a saúde das comunidades de plantas, 
mas a saúde dos humanos.

O conhecimento das comunidades tradicionais sobre plantas medi-
cinais vem interessando de forma crescente os setores científicos, so-
bretudo o farmacêutico. Evidentemente, isso não ocorre por motivos 
filantrópicos, mas porque os conhecimentos e a intermediação das co-
munidades tradicionais servem para ajudar as empresas farmacêuticas 
a cortar etapas e reduzir custos no longo processo de busca de novos 
produtos para suas linhas de produção. De todo modo, se bem condu-
zido, esse tipo de cooperação entre saberes tradicionais e científicos é 
de vital importância para a promoção humana e o desenvolvimento 
regional em bases verdadeiramente sustentáveis.  

Evidentemente, todo e qualquer processo de desenvolvimento regio-
nal sustentável deve levar em conta a conservação e propagação das 
plantas medicinais. Isso deve envolver tanto a conservação de espécies 
e variedades em seus locais de ocorrência (incluindo o plantio de novas 
mudas) ou por meio de coleções ou bancos de germoplasma. 

A conservação das espécies em estado natural tem sido de grande 
relevância devido aos baixos custos operacionais, como também o en-
volvimento das populações tradicionais e o oportunidade de conservar 
outras espécies de plantas associadas às espécies-alvo, num sistema 
denominado agroflorestal.

O sistema agroflorestal compreende também o cultivo de plantas na-
tivas associadas ao cultivo de monoculturas e criação de animais  em 
pequenas e médias escalas. Isso geralmente se destina à produção de 
alimentos das famílias e também à comercialização do excedente, o que 
acaba servindo como uma excelente fonte de renda, mesmo que seja 
somente para custear as necessidades básicas.
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Para o bom aproveitamento dos sistemas agroflorestais, há neces-
sidade de melhorar a cooperação entre comunidades tradicionais e as 
agências florestais e farmacêuticas. Além disso, engajar as agências de 
governo para dar mais transparência e legitimidade ao processo colabo-
rativo. Nesse sentido, é muito interessante a criação de cooperativas e 
o estabelecimento de políticas e programas com a participação de todos 
os envolvidos.

Há também a necessidade de mais estudos etnobiológicos, de caráter 
interdisciplinar, voltados para a prospecção de meios eficazes e eficien-
tes para a exploração e ao mesmo tempo conservação dos recursos ex-
plorados. Ou seja, estudos voltados para analisar e propor boas práticas 
de manejo e uso sustentável. 

Qualquer estudo sério sobre plantas medicinais tem que ser interdis-
ciplinar, já que o assunto abrange várias ciências e envolve diferentes 
questões éticas, sociais e econômicas. Além disso, o sucesso da pes-
quisa etnobiológica não deve estar apenas na quantidade de informa-
ções a serem obtidas (e muito menos na quantidade de papers gerados 
nisso), mas principalmente na qualidade das ações interdisciplinares. 
Em outras palavras: no desenvolvimento e respeito mútuo entre pes-
quisadores e informantes, bem como todos os agentes envolvidos nesse 
processo complexo e dinâmico por natureza.

As comunidades tradicionais ocorrem em toda a Amazônia e desem-
penham um papel fundamental na economia e, sobretudo na conser-
vação da biodiversidade. Mesmo a despeito do êxodo rural, ou seja, do 
deslocamento dos moradores rurais em direção às cidades em busca de 
emprego e melhores condições de vida, essas comunidades continuam 
atuando firme e precisam ser incentivadas e ajudadas a permanecerem 
em seus locais de origem.

Não somente as plantas medicinais, mas todas as plantas com poten-
cial econômico – e a flora como um todo - vêm adquirindo importância 
cada vez maior no Brasil e no mundo. Delas depende a sobrevivência 
do homem e de todos os animais que habitam nosso planeta. Daí que 
países com grandes reservas florestais, como o Brasil, vem conquistando 
projeção internacional cada vez mais destacada, além de contrabalançar 
as antigas relações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

A ocupação, defesa e desenvolvimento da Amazônia não se pode dar 
sem essa visão de conjunto, ou seja, sem a visão de uma Amazônia rica 
em  biodiversidade e capaz de atender a inúmeros segmentos sociais e 
bioindustriais. O Estado e os governos precisam continuar muito aten-
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tos e colaborativos para a observância a esse princípio de interação e 
interdependência.

 Evidente que  todo e qualquer processo de uso da biodiversidade 
amazônica deve ter como premissa a necessidade de preservação da 
floresta, pois desta dependem o clima e todas as formas de vida, in-
clusive a aquática, pois em última instância é a floresta que mantém o 
ciclo da água na região e mesmo no restante do Brasil.

Gestão dos recursos naturais e do  
patrimônio cultural

Tanto a conservação quanto a potencialização do valor dos recursos 
genéticos da Amazônia dependem da manutenção do ecossistema, in-
cluindo nele os sistemas de produção tradicionais, já que o ser humano 
é parte essencial de todo e qualquer ecossistema. A biodiversidade pre-
cisa ser mais conhecida, pois enquanto ela continuar nesse estado de 
desconhecimento ela não passará de simples especulação ou lenitivo 
para o atraso e o continuísmo da indolência. Ou seja, o valor estratégico 
da floresta e das plantas medicinais para o país e a região somente se 
tornarão realidade à medida que forem conhecidos e aproveitados de 
forma adequada.

Nas últimas décadas o governo, as instituições científicas e a própria  
sociedade civil organizada do Brasil tem feitio algum esforço para que 
as plantas medicinais ganhem status e ajudem de fato a restaurar e a 
manter a saúde dos brasileiros. Exemplo disso é reconhecimento for-
mal, em 1991, do Conselho Federal de Medicina (CFM) da atividade 
fitoterápica, desde que desenvolvida sob a supervisão de profissional 
médico. Também foi implantado em 1992 o Programa de Pesquisa de 
Plantas Medicinais da Central de Medicamentos, no qual foi estabeleci-
do o valor farmacológico de preparações à base de plantas medicinais  
e sua inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Re-
name).  Em 1995, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde instituiu e normatizou o registro de produtos fitoterápicos. 

Observa-se, no entanto, que além dessas medidas de natureza nor-
mativa e jurídica, são necessárias outras de natureza prática, como, por 
exemplo, a criação em todas as cidades de laboratórios e cooperativas 
voltadas para o cultivo e produção de fitoterápicos e sua articulação 
com os mercados, feiras e farmácias populares. Somente assim, esses 
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produtos ganhariam mais notoriedade e até perderiam os traços som-
brios de preconceito que ainda existem neles, especialmente pela classe 
mais instruída e mais afeita aos modismos do mundo moderno, domi-
nado pela grande indústria e o mercado globalizado. Oxalá, houvesse 
uma globalização dos biofármacos brasileiros, especialmente das plan-
tas usadas na medicina tradicional. 

O conjunto de diretrizes e ações elencadas no programa nacional 
de plantas medicinais e fitoterápicos parece satisfatório, mas é limi-
tado pela falta de alocação de recursos financeiros, operacionais e de 
infraestrutura para sua execução. Ou seja, sua concepção parece se-
gura, mas sua exequibilidade é altamente duvidosa. Ainda mais que a 
grande maioria das metas e ações foram estabelecidas para um prazo 
médio de 2 a 3 anos. De fato, esta política mais parece um exercício de 
brainstorming do que propriamente de um programa. Outra prova de 
sua baixa eficácia é que hoje, passados quase dez anos da formulação 
desse programa, ele não chegou nem mesmo a ser divulgado junto às  
instâncias que lidam com os assuntos nele preconizados. Aliás, esse é 
um grande mal da burocracia brasileira: formulam-se leis amplas e ar-
rojadas, mas impraticáveis ou com resultados pífios. Muito comumente 
essas leis acabam desaparecendo para darem lugar a novas e assim 
sucessivamente. Enquanto isso, os problemas acabam se agravando e 
tomando novos rumos.

Esses dados servem para mostrar que os problemas relativos ao des-
mandos, mau uso e impactos negativos sobre a biodiversidade no Brasil 
– e especialmente na Amazônia - não se devem à falta de legislação, de 
boas intenções ou mesmo de governança, mas da falta de uma cultura 
empresarial efetiva e eficiente. Isso significa que o adequado aprovei-
tamento dos recursos naturais, sobretudo das plantas medicinais só se 
efetivará na medida em que os setores da economia percebam nisso 
uma real oportunidade de sucesso e lucratividade. 

Para a efetivação desse propósito, se faz necessária a união de todos os 
segmentos sociais envolvidos no assunto, de forma direta e indireta. Ou 
seja, a união dos saberes tradicionais com os acadêmicos e, sobretudo a 
união dos esforços das governamentais com as entidades de classe e os 
produtores locais. Medidas isoladas ou fragmentadas e decisões tomadas 
de cima pra baixo – por melhores que sejam – não resolve a situação. 

Discute-se muito qual o destino da floresta Amazônia: se ela deve 
ser totalmente preservada ou utilizada, de acordo com as demandas. 
Esta questão está na base de todo modelo de desenvolvimento traçado 
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ou questionado para esta região. Evidentemente, isso se trata de ma-
cropolítica, mas também dependente da atuação das comunidades tra-
dicionais, do agronegócio e dos ditames da economia e da ciência. Ou 
seja, o desenvolvimento da Amazônia depende, fundamentalmente, da 
colaboração de todos os agentes sociais que nela vivem e atuam. 
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Resumo

Neste capítulo são levantadas algumas questões relativas à possibilidade da 
existência de um quadro literário a que se possa chamar, de forma geral, ama-
zônico, ou pan-amazônico, conforme tem sido comum nomear recentemente 
entre os estudiosos do tema na região. Trata-se de uma nomenclatura utilizada 
com cada vez mais frequência no ambiente acadêmico do Norte brasileiro, o 
que se nota pelas diversas proposições de simpósios nos últimos encontros 
de importantes associações científicas da área, como é o caso da Associação 
Brasileira de Literatura Comparada (abralic). Além disso, novas cátedras inti-
tuladas “literatura pan-amazônica” têm-se estabelecido nos cursos de Letras, 
em algumas universidades da região. O comparatismo simplista pode mascar 
a o caráter lingüístico complexo, mas serve para ampliar e aprofundar o deba-
te, buscando compreender variáveis importantes da questão, entre as quais a 
dinâmica entre o nacional e o internacional, já que, em termos geográficos, a 
Amazônia pertence a muitos países, com história e cultura distintas. São teci-
das considerações sobre o relevância da linguagem, ressaltando o fato de que 
a beleza nela contida é importante não somente para a literatura, mas também 
para a ciência e a educação de modo geral.
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Introdução

Gostaria de começar esta breve intervenção agradecendo pelo con-
vite honroso que me foi feito pelo Dr. Geraldo Mendes, pelo nome de 
quem também agradeço e parabenizo, por suas ações, o Grupo de Estu-
dos Estratégicos Amazônicos. 

É com grande ânimo e expectativa que trago para um ambiente de 
debates um tema que tem despertado crescente interesse entre os es-
tudiosos: a literatura produzida sobre ou a partir da Amazônia, como 
tema específico. Ou seja, se existe, de fato, uma literatura genuinamente 
amazônica. Esse assunto tem sido apresentado em simpósios e congres-
sos de uma das mais importantes associações de pesquisadores da área 
de literatura no Brasil – a Associação Brasileira de Literatura Comparada 
(Abralic). Isso vem sendo debatido desde 2006, no Rio de Janeiro, che-
gando-se ao ponto de, em 2013, no congresso em Campina Grande-PB, 
haver dois simpósios distintos com a mesma proposta temática. 

Recentemente, em 2015, pela primeira vez, a sede da Abralic e seu 
congresso se deslocaram para a Amazônia. Chamou atenção, contudo, 
o fato de que, curiosamente, nessa oportunidade, não houve qualquer 
simpósio temático sobre a literatura amazônica. Teria se esgotado o 
interesse no tema, em nós mesmos que falamos a partir da Amazônia, 
justamente naquele momento em que trouxemos até nós um fórum 
tão qualificado como o congresso da Abralic, ou estaríamos em um 
momento em que o debate pede certa sistematização para prosseguir? 

A julgar pelos diversos trabalhos sobre autores ou temáticas próprias 
da Amazônia, distribuídos por vários simpósios daquele encontro, o 
interesse não se dissipou. O caráter difuso dos trabalhos poderia ter um 
efeito bastante positivo, uma vez que, deslocando-se do abrigo, não 
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limitador, mas certamente parcial do tema “Amazônia”, outras relações 
poderiam ser exploradas e novos eixos, descobertos.

Assim, minha proposta para agora é recuperar alguns pontos do 
tema. Se não chegarei a uma síntese, espero ao menos colaborar com a 
identificação de algumas bases dessa discussão, convidando os interlo-
cutores para prosseguirmos.

De início, acho interessante atentarmos a um detalhe. Embora minha 
proposta aqui esteja guiada pelo título “Literatura Amazônica”, os sim-
pósios e as reuniões acadêmicas acima mencionadas insistem em utilizar 
outra expressão, disfarçada de sinônimo daquela: Literatura PAN-Ama-
zônica. Aqui, o prefixo potencializa a conjuntura do debate, pois contido 
em “pan” está o apelo para uma horizontalidade, a mais ampla possível, 
formando uma dupla adjetivação, mutuamente comprometida.

Essa percepção deve estar alinhada com certo fundo que a questão 
vem tomando no contexto universitário, entre professores de literatura. 
Note-se, por exemplo, que recentemente, na Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), o curso de Letras, após intenso debate, criou uma 
cadeira de Literatura Pan-Amazônica. Medida por si só significativa, ela 
fica ainda mais expressiva quando se acrescenta a informação de que 
esse uso do espaço no currículo acarretou a perda do status de obriga-
tório para o componente “Literatura Amazonense”. 

Na ementa da nova matéria, encontra-se o seguinte temário: “Estudos 
de temas da história e culturas dos povos panamazônicos a partir das 
representações literárias oriundas das mais diversas fontes históricas e 
geográficas da Amazônia Brasileira e Internacional; colonização e neoco-
lonização; modernidade e modernização; cultura indígena, negra, lusita-
na, mestiça e outras culturas imigrantes; natureza, sociedade e ambiente; 
região e regionalismo; fronteiras políticas, culturais e literárias”. 

Nota-se aí uma vontade abarcadora, tentativa de reunir diversas pos-
sibilidades de conteúdo que o tema pode propor. No entanto, de certo 
modo, essa abrangência temática reflete a complexidade dos estudos 
amazônicos. Se houvesse uma ciência chamada “amazonologia”, ela 
certamente teria interesses multidimensionados, como se nota desde os 
trabalhos de José Verissimo (1970) até estudos como os de Arthur Reis 
(1983) e Samuel Benchimol (1999). E mesmo partindo-se de um foco 
disciplinar, como literatura, uma abertura interdisciplinar é rapidamen-
te exigida por essa discussão.
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Panamazônia

Embora o interesse dos estudos acadêmicos de literatura esteja se 
articulando de forma mais generalizada em torno de uma abordagem 
conjuntiva sobre a Amazônia - como panamazônia -  cumpre observar 
o relativo retardo da difusão desse viés no cenário crítico-acadêmico, se 
comparado com o histórico do pensamento sobre a região do ponto de 
vista de outros campos discursivos.

A disseminação da expressão “panamazônia”, por exemplo, derivou 
especialmente de circunstâncias políticas. A articulação de países que 
compõem a totalidade da região em torno de uma ideia transnacio-
nal dessa geografia deu origem ao Tratado de Cooperação Amazônica 
(TCA), assinado em julho de 1978 por oito países (Bolívia, Brasil, Co-
lômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela). 

O TCA foi gestado em pleno regime de ditadura militar no Brasil. No 
plano intelectual, o responsável pelo uso da expressão foi o General 
Carlos de Meira Mattos, integrante contínuo dos gabinetes militares até 
se tornar vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em 1973, 
durante o governo Médici, quando foi para a reserva, e autor de Uma 
geopolítica pan-amazônica, publicado em 1980.

A ideia de uma geopolítica pan-amazônica, o que vale dizer, uma 
“Amazônia Internacional” (embora regional no contexto do continente 
ou do mundo), teria sua base na necessidade de proteção desse territó-
rio contra intervenções de caráter imperialista. As estratégias de fundo 
político-militar tinham sempre como fundamento central a ideia de ocu-
pação, deslocamento populacional, expansão da fronteira agrícola e de 
exploração da floresta em escala industrial. 

Meira Mattos pensa em “atacar” populacionalmente a Amazônia a 
partir de três frentes de abordagem: da fronteira oeste em direção ao 
leste, como o fez Orellana; a partir do Atlântico, expandindo-se para o 
oeste, em reprodução a Pedro Teixeira; e partindo do Planalto Central, 
em direção ao Norte e Noroeste, como Raposo Tavares. Pelo que se 
depreende, a questão pan-amazônica, para o governo militar brasilei-
ro, a partir de processos de ocupação, era na verdade uma questão de 
afirmação e hegemonia regional, não de cooperação. Observa-se que o 
discurso do governo militar brasileiro sobre a região amazônica exalava 
escandalosamente o nacionalismo de sua base, ao mesmo tempo em 
que as intervenções políticas derivadas de centros de poder mundiais 
nunca deixaram de ocorrer nesta região. 
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Se houve algum tipo de desconfiança no campo da política externa, 
ela parece ter tido efeito, contraditoriamente, entre os signatários do 
TCA, uma vez que, entre querelas e desacertos, o projeto praticamente 
hibernou durante  vinte anos, quando, em 1998, criou-se a Organização 
do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Com sede em Brasília, 
o organismo deve ser o responsável por operacionalizar os propósitos 
assinalados no TCA. Trata-se, pois, de uma entidade juridicamente re-
conhecida pelos países do grupo amazônico. 

Sem dúvida, essa “promoção” do projeto pan-amazônico significa 
um avanço, especialmente em termos de um reconhecimento político 
da complexidade da região. No entanto, vale ainda notar, infelizmente, 
que, em todos os países participantes da OTCA, a sua porção de Ama-
zônia é ou a região mais atrasada ou  das mais atrasadas no que diz 
respeito às condições de vida de sua população. Mas reconhecer as 
limitações ou contradições da esfera política no tocante a um projeto 
pan-amazônico está longe de significar uma rejeição à ideia de uma 
história ou de uma literatura pan-amazônicas. 

O que pretendo sublinhar com essa passagem é, primeiramente, o 
caráter político para o qual devemos atentar na cena deste debate; em 
segundo lugar, notemos que ações de ordem externa e superior (na hie-
rarquia das instituições) não têm surtido efeito na transformação desta 
realidade, nem mesmo na consolidação de um projeto pan-amazônico. 
Ademais, esse modo de se pensar a Amazônia permanece semelhante 
à invenção expansionista e colonial que a imaginou, a princípio, como 
uma totalidade, criando assim uma de suas primeiras marcas de nas-
cença, juntamente com todo o processo de violência contra os povos 
nativos e mais tarde contra outras populações oprimidas na região.

Pelo exposto, uma primeira síntese possível ou um primeiro elemen-
to de identificação pan-amazônica não se estabelece como um projeto, 
ou como uma virtualidade ou um futuro; situa-se, ao contrário, na per-
da. É a falta (e o que ela significa: a perda, o vazio e o silenciamento) o 
primeiro e talvez mais decisivo constituinte de uma amazonidade.

Gaspar de Carvajal e outros

Quando, por exemplo, Frei Gaspar de Carvajal, da expedição Orella-
na, elabora seu relato, ele não está apenas reportando sobre uma reali-
dade ou descrevendo o que vê. Nem mesmo está apenas criando toda 
uma série de imagens sobre a Amazônia que perdurarão por séculos. 
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Nem está apenas a compor um traçado espacial que desde aí transver-
salizará a noção de Amazônia, quando navega esse espaço de um lado 
a outro. Sem dúvida, a palavra ainda é a instância mais importante no 
que está escrito em qualquer relato. E por isso é forçoso reconhecer 
que se trata, a princípio, de um empreendimento de linguagem voltado 
para o estabelecimento de um estado para as coisas: ele enumera, lista, 
nomeia e... narra. É nesse intervalo, do narrar, que o discurso diz mais 
do que está escrito. 

Notemos, por exemplo, o seguinte trecho extraído da crônica de Car-
vajal (Carvajal, 1941, p.33): “nesse ínterim vieram ver o Capitão qua-
tro índios, tendo de altura um palmo a mais que o mais alto cristão. 
Eram muito brancos, de cabelos bastos que lhes chegavam à cintura, 
com roupa e jóias de ouro, e trazendo muita comida. Chegaram com 
tanta humildade, que todos ficamos pasmos de suas disposições e boa 
educação. Tiraram muita comida e a puseram diante do Capitão e lhe 
disseram que eram vassalos de um grande senhor, e que por seu man-
dado vinham ver quem éramos e que queríamos e para onde íamos. 
Recebeu-os muito bem o Capitão, e antes que lhes falasse, lhes man-
dou dar muitas jóias, que eles apreciaram muitíssimo. Repetiu-lhes o 
Capitão tudo o que dissera Apária, com o que os índios ficaram muito 
admirados, dizendo que queriam partir para dar resposta ao seu senhor. 
Deu-lhes o Capitão a licença pedida, e os presenteou com muitas coisas 
para o seu principal senhor, e que lhe dissessem que o Capitão pedia 
muito que o viesse ver. Foram-se eles e nunca mais soubemos de onde 
eram nem de que terra tinham vindo”.

Percebe-se que o cronista utiliza de modo muito privilegiado o dis-
curso indireto, o que era próprio de textos dessa natureza. Mas disso 
decorre alguns elementos interessantes. Primeiro, não termos conheci-
mento do contraponto interlocutivo desse encontro, o que equivale a 
dizer que não sabemos se o encontro aconteceu ou não (embora tenha 
ficado assim para a história). Segundo, na hipótese de ter ocorrido, 
não sabemos o que os indígenas teriam dito em sua própria língua e 
em seu modo próprio de usar a linguagem (com que ritmo, com que 
entonação, com que inflexões, com que gestos, com que intervalos). 
Assim, sem querer, Carvajal dá toda a chave para o processo que viria: 
o desaparecimento dos indígenas. Carvajal não está apenas nomeando 
ou descrevendo o que vê. Ele está submetendo uma linguagem a outra, 
privilegiando, pela visibilidade, uma linguagem em detrimento de ou-
tra, doravante invisibilizada.
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Eis aí o que considero um ponto importantíssimo e talvez com des-
dobramentos teóricos e metodológicos. A discussão a respeito de uma 
possível literatura pan-amazônica até agora tem se ocupado da tarefa 
exaustiva e necessária de reunir os dados particulares da produção li-
terária de locais como cidades, vilas, províncias, estados, rios, sub-re-
giões etc., às vezes pormenorizando o empreendimento no nível da 
produção de autores e mesmo, muitas vezes, pontualmente em deter-
minadas obras.

Testemunhamos, pois, uma etapa cuja ênfase recai em certo padrão 
metodológico-analítico. Certamente, a possibilidade de termos, em al-
gum momento, um painel detalhado da literatura amazônica é empol-
gante. Pelo que já se pôde levantar, há bastante diversidade nesse es-
peculável “ser literário pan-amazônico”, pois ele comportaria escritores 
de estirpes as mais variadas, como os poetas Luiz Bacellar, Eliakim Ru-
fino, Bruno de Menezes, Astrid Cabral, Jorge Tufic, Antonio Tavernard 
e os prosadores Maria Lúcia Medeiros, Florentina Esteves, Benjamin 
Sanches, Benedicto Monteiro, Luiz Lana e Márcio Souza – para ficar só 
nos brasileiros. 

Além do potencial de conhecimento mais detalhado desse quadro, 
esta etapa de ênfase analítica deveria servir como uma profilaxia ante-
cipada que nos prevenisse contra tendências homogeneizadoras a que 
adjetivações geoculturais podem levar. Isto é, não se poderá conhecer 
agora, e quiçá nem depois, o delineamento de uma literatura pan-ama-
zônica, pois a inclinação analítica dos estudos que têm sido realizados 
reforça o caráter perspectivo da questão.

Por outro lado, na noção de Pan-Amazônia - embora superficialmen-
te se exponha um estruturante conjuntivo - subsiste um constituinte 
disjuntivo igualmente relevante, se passarmos a considerá-la como ten-
do posição relativa no cenário de uma literatura nacional. Ela passará a 
estar simultaneamente dentro e fora da literatura brasileira, por exem-
plo. Ou em um dentro que é um fora; ou em um fora que é um dentro 
– sem que nenhuma dessas possibilidades anule as demais. Claro que 
isso se conhece desde a ascensão do regionalismo, no século XX. Mas 
quando um regionalismo é transnacional a complexidade da questão se 
redimensiona.

O problema da ênfase analítica repousa justamente na sua articula-
ção com o aspecto disjuntivo da questão. Pois se a reunião dos elemen-
tos caracterizadores da literatura pan-amazônica, por mais extenso que 
seja o painel, nos levar a um debate fundado no contraste entre o que 
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entendemos que somos e o que não somos, dois são os riscos de empo-
brecimento da discussão.

Primeiramente, na tentativa de contrapor os discursos colonizadores 
e neocolonizadores, que objetificaram as populações amazônicas, res-
saltando o maniqueísmo fora-dentro, pode-se perder de vista toda uma 
série histórica, que, a depender da perspectiva de leitura, poderia ter 
seus componentes dialeticamente revistos, seja para o aproveitamento 
crítico no plano de uma literatura nacional, seja para o quadro de uma 
literatura pan-amazônica.  

Assim, um texto como Muraida (1785), do português Henrique João 
Wilkens, tachado de “poeta do genocídio” por Márcio Souza, pode ser 
relido como contraponto ao cânone que se estabeleceu acerca da expe-
riência neo-clássica no Brasil do século XVIII, como o faz Yurgel Pantoja 
Caldas em trabalhos recentes (2007). Assim também, o romance Simá 
([1857] 2003), do baiano Lourenço da Silva Araújo Amazonas, pode 
(ou deve) ser lido como uma resposta ficcional que o autor engendrou 
para formar contraponto em relação ao texto de caráter oficial do Ouvi-
dor Francisco Xavier Ribeiro Sampaio, que, entre os anos de 1774/75, 
percorreu a Capitania de São José do Rio Negro. 

Sem concordar com a pouca importância que o Ouvidor deu ao epi-
sódio da revolta de Lamalonga, ocorrido no Rio Negro, quando este a 
atribuiu a um capricho romântico de um casal indígena, Araújo Ama-
zonas, embora não deixe de repetir certos estereótipos, escreveu um 
romance pródigo em mesclar elementos históricos, eróticos e políticos, 
numa visão desencantada do processo de formação do povo brasileiro 
a partir de uma perspectiva histórica e espacial da Amazônia.

Também é possível que na obra de um mesmo autor revelem-se con-
tradições potencialmente dialéticas. É o que ocorre com Euclides da 
Cunha (1999), em cujos escritos amazônicos se pode notar o cresci-
mento de um dispositivo de linguagem que denota uma mudança em 
seu próprio pensamento, pois a presença mais e mais contínua do para-
doxo em seus ensaios sobre a Amazônia difere do recurso da antítese, 
comum em Os sertões. 

A diferença está no fato de que a antítese, como figura de pensamen-
to, se encerra na justaposição de elementos, como ocorre no conhecido 
binômio hércules-quasímodo, enquanto o paradoxo não repousa de seu 
conflito básico, deixando o contraditório em constante pulsação. Os 
textos amazônicos de Euclides nos deixam ver que o contato com essa 
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realidade operou em seu pensamento uma mudança que se converteria 
em transformação na própria forma de ver e representar a realidade.

Enfim, o que quero deixar sublinhado, a partir desses exemplos, é 
que, além de expor a fragilidade da dicotomia dentro-fora, os textos 
de autores viajantes, incorporados a um acervo pan-amazônico, ainda 
nos dizem que a ideia de uma literatura pan-amazônica não deve ser 
encarada como uma solução a ser desenhada a partir de um quadro 
endógeno, mas um problema cuja compreensão depende de se reve-
rem, arqueologicamente, os passos de sua própria constituição, não 
deixando de incorporar ao seu arquivo, por mais danoso que pareça a 
um projeto geocultural ou geopolítico de consolidação de uma literatura 
pan-amazônica, obras de autores viajantes e estrangeiros à Amazônia, 
como Manuel de Araújo Porto-Alegre, Conan Doyle, Julio Verne, entre 
muitos outros.

Em segundo lugar, está o risco de que a percepção de aspectos que 
caracterizariam o “ser pan-amazônico” pode nos levar a uma excessiva 
presentificação do tema. É como se, ao termos esse virtual painel de 
uma literatura pan-amazônica agora diante de nós, passássemos a con-
siderá-lo como a síntese de um longo processo histórico, dinâmico en-
tre afirmações e negações, que nos legou a imagem que presentemente 
visualizamos. 

No futuro, com novas e contínuas análises e levantamentos, podere-
mos chegar a uma modificação desse quadro. Mas isso será novamente 
uma imagem presente. Com isso, quero dizer que nossas pesquisas 
devem se voltar mais e mais ao passado. A imagem de um painel, com 
a qual vinha trabalhando, não se aplica ao estudo dos traços literá-
rios, históricos ou culturais que o passado porventura nos disponha, na 
Amazônia. A densidade do agora se dissipa quando nos dirigimos ao 
passado. O que encontraremos não será mais que vestígios, especial-
mente porque o que de fato interessa para esta perspectiva do debate é 
matéria recalcada em nossa história, e ela não pode ser mais encontra-
da senão em forma vestigial e descontínua.

Parte desse material repousa nos arquivos que têm o próprio livro 
como suporte. Há uma série de obras que caíram no esquecimento ou 
quase, especialmente devido ao desinteresse editorial. Livros como Po-
randuba Amazonense (1890, Barbosa Rodrigues), Nevoeiros (1872, Tor-
quato Tapajós), O remorso vivo (1874, Francisco Gomes de Amorim), 
A estátua amazônica (1851, Porto-Alegre), todos do século XIX, são 
obras que não circulam entre nós há mais de um século. Sem dúvida, 
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fazem parte de uma provável história literária pan-amazônica. Mas, 
quem lembrará disso se essa história for escrita?

Outra parte importante desse passado está registrada na letra, embo-
ra nunca em livros. Trata-se de literatura cuja circulação, por diversos 
motivos, nunca extrapolou as páginas de revistas, jornais e similares. 
Muitas vezes, a circulação se esgotava e era eficaz justamente no espa-
ço e tempo próprios do periodismo. 

Com o avançar do século XX e do mercado editorial baseado no livro 
como suporte privilegiado, muitos textos e autores caíram no esqueci-
mento. Era esse o caso, por exemplo, de Octávio Sarmento, que con-
tribuía frequentemente na imprensa amazonense do início do séc. XX. 
Em setembro de 1922, ele publicou um poema de 978 versos intitulado 
A Uiara. Trata-se de um texto com marcas vanguardistas, especialmente 
no tocante ao tratamento de temas do que ainda viria a ser conhecido 
como nativismo, uma das correntes do Modernismo. 

Sarmento retoma o lendário amazônico, atualizando-o junto a ele-
mentos da história então recente, especialmente a imigração nordesti-
na do fim do século XIX. O poema foi publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amazonas, e nunca mais viera a público, até que o escritor 
e pesquisador Zemaria Pinto o reencontrasse nos arquivos do Instituto 
Histórico e Geográfico do Amazonas, tornando-o livro em 2007. 

O impacto dessa publicação pode ser medido pela necessidade de 
se rever a própria história do vanguardismo no Amazonas, cujo marco 
inicial era creditado à publicação de Poemas Amazônicos, de Pereira 
da Silva, lançado em 1927. Estudos recentes, ainda não publicados, 
mostram que, na verdade, havia um debate em torno da vontade de 
renovação estética veiculado por revistas como A ideia, Equador e O 
anunciador – todas de circulação anterior à década de 1920. Raul Bopp 
faz menção a outra revista circulante à época, a Redenção, que segundo 
ele, “agitou [em Manaus] a atmosfera de interesse pelo Modernismo”.

Por fim, existe o conteúdo de algum modo mais próximo e ao mes-
mo tempo de apreensão mais complexa que testemunha o passado de 
nossa cultura. Por não ser exatamente passado ou por não pertence ex-
clusivamente ao passado, os elementos orais ou imateriais de poéticas 
tradicionais, de presença marcante na Amazônia, até hoje, guardam o 
melhor potencial para uma leitura em que a dinâmica passado-presente 
seja apreciada de modo mais vigoroso. Esse acervo, na verdade, tem 
sido aproveitado há muito tempo por escritores amazônicos, como se 
nota na obra de Luiz Bacellar, por exemplo. 
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Luiz Bacellar e outros

Em Bacellar, no livro Frauta de barro ([1963] 2011), é marcante a 
recorrência do conteúdo popular, a partir da utilização que o poeta faz 
de um manancial de histórias que circulavam na Manaus da primeira 
metade do séc. XX, após o fim do ciclo gomífero. Lá, encontram-se pas-
sagens como a da santa popular, sequer beatificada oficialmente, mas 
santificada pelo povo; o caso da fratricida levada por um “monstro” 
(um jacaré) para o fundo do rio, em frente à cidade, após ter perjurado; 
o baile dos mortos à meia-noite, na Praça da Saudade, lugar de antigo 
cemitério; uma briga entre Jesus e Pedro, em um lugar que se chama-
va Bairro do Céu. E muito mais. Frauta de barro ainda foge do lugar-
comum por apresentar esses antigos fatos-lendas-causos mesclados a 
outros acervos, como uma impressionante biblioteca, haurível a cada 
referência mais ou menos direta. 

Encontram-se entre os poemas de Bacellar as presenças de Fernando 
Pessoa, Sebastião da Gama, François Villon, Rainer Maria Rilke, Ricar-
do Reis, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Göethe, Shakespearee Cha-
pplin, entre outros. Entretanto, a questão não se define somente pelo 
conteúdo, mas igualmente pela linguagem. 

Em Frauta de barro, a dinâmica entre o popular e o erudito é verifi-
cável, de modo sutil, nas escolhas formais que o poeta fez. Pelas for-
mas líricas e musicais, nota-se esse diálogo: os versos transitam entre a 
popular redondilha maior e o soneto sáfico, ou o verso livre; as rimas 
se dispõem de modo simples ou de forma requintada (de pobres a pre-
ciosas), ou os versos são brancos;  em alguns poemas, o caráter narra-
tivo, de base oral, é manifestado, criando-se com o ritmo e as imagens 
inusitados efeitos poéticos; quanto à musicalidade, presente ao longo 
do livro, podem ser verificados exercícios que vão da balada, canção e 
romance à suíte. 

O que pretendo deixar claro, ao utilizar a obra de Luiz Bacellar, é 
como a literatura, por assim dizer, secular, às vezes tem aproveitado, 
na Amazônia, o vasto arquivo das culturas tradicionais; mas também 
como isso não se trata de uma reprodução ou atitude mimética, e sim 
de um procedimento de caráter e efeitos transculturadores, a partir dos 
quais o que há, principalmente, de potência de linguagem é mutuamen-
te infiltrado entre dois referenciais; além disso, o que há de cosmovisão 
nos acervos tradicionais redimensiona ou interfere ou desvia os siste-
mas de pensamento hegemônicos.
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Quanto ao terreno dos estudos literários e o desafio de compreensão 
das fontes não escritas, trabalhos em praticamente todos os polos de 
pesquisa da Amazônia têm se desenvolvido, como se vê em estudos 
realizados nas regiões de Marajó, Santarém, Bragança, Manaus, Parin-
tins, Tabatinga-Letícia, Alto Rio Negro, Terras indígenas em Roraima. O 
principal desafio dessas pesquisas é superar a dicotomia hierarquizada 
entre teoria e “objeto”. Pois diante da ineficácia de certas categorias 
tradicionais da Teoria da Literatura, por vezes voltadas para o texto de 
suporte escrito, para o tratamento desse tipo específico de linguagem, a 
busca de bases em campos teóricos diversos, como a história oral ou a 
antropologia tem-se mostrado recurso recorrente e válido. No entanto, 
o desafio estaria em inverter a proposição metodológica, desobjetifi-
cando as fontes orais, entendendo-as como formas de pensamento que 
podem, elas próprias, gerar categorias para sua compreensão e mesmo 
para a compreensão de outras fontes e outras formas de pensamento.

Enfim, um mergulho nos estudos desse material traz o risco de que 
descubramos que saber quem somos talvez não seja tão importante 
quanto conhecer, ainda, o que não tivemos chance de ser, plenamen-
te; o que tem sido historicamente bloqueado na Amazônia é, antes de 
tudo, o conhecimento sobre si mesma. Sem dúvida, temos aqui um ex-
celente ponto para debate, pois essa ideia exige repensarmos a própria 
tese de que o sujeito fragmentado da contemporaneidade é resultado da 
exaustão da experiência de modernidade. Para vários lugares do mundo 
isso faz bastante sentido. Mas, na Amazônia, a modernidade não foi 
sequer uma experiência, antes de ter sido um trauma. 

Ao integrarem essa discussão, os estudos de literatura podem desem-
penhar um papel importantíssimo e que não poderia ser executado por 
outro campo de estudos, uma vez que nosso métier, no fim das contas, 
é a compreensão dos usos poéticos da linguagem e da palavra. Porque 
notando pela perspectiva que nos diz respeito, ao longo desses séculos, 
desde a chegada dos europeus, o que esteve em disputa foi o pêndulo 
entre legitimação e deslegitimação de linguagens.

É interessante que a questão sobre a possibilidade de haver (ou não) 
uma chamada literatura pan-amazônica esteja na nossa pauta nos dias 
de hoje, quando a cultura conheceu uma ascensão que se consolidou 
nas últimas décadas, no horizonte dos estudos literários. Com esse mo-
vimento, ergueram-se também os temas e as vozes que já não aceitam a 
totalidade e a homogeneidade como modelo de compreensão do estado 
das coisas.
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Desta maneira, a ideia de haver uma literatura pan-amazônica, que a 
princípio sugere uma totalidade, já encara a necessidade de ser plural e 
inquieta. Por isso, não só as fontes topográficas diversificadas precisam 
falar e ser ouvidas, mas também os diversos lugares de gênero, etnia, 
ideologia, sociedade e mesmo de linguagem devem instilar autocrítica 
a esse movimento. Ou seja, nem bem nos arvoramos para vislumbrar 
uma literatura pan-amazônica e ela já deveria ser entendida como pluri
-amazônica. Ao menos, já se pode saber que dificilmente alguém escre-
verá uma história concisa da literatura amazônica.

Qualquer tentativa nesse sentido deve aprender com o que temos 
visto nas experiências de reuniões ocorridas nos últimos anos, em di-
versos congressos na região e fora dela. Ao nos reunirmos em torno da 
preocupação comum com a produção literária desta região, acabamos 
por descobrir que o desconhecimento em relação ao que está fora de 
nossa pequena porção de terra ou de água dentro da Amazônia é um 
indício de uma necessidade maior que o próprio conhecer; trata-se na 
verdade de uma imposição metodológica: de que a construção desse 
conhecimento deve obedecer a uma lógica coletiva. 

Tornam-se necessárias mais e mais trocas acadêmicas, projetos cole-
tivos, encontros temáticos com parceiros da região e de fora dela. Aliás, 
é com o que li no trabalho de uma colega norte-americana, que há 30 
anos concentra pesquisas na Amazônia que encerro esta intervenção. 
Refiro-me à Profa. Candace Slater, da Universidade da Califórinia, em 
Berckley. Em seu livro A festa do boto (2001, Dance of dophin, original-
mente), em que desenvolve um instigante estudo sobre as percepções 
cosmológicas de povos ribeirinhos de vários rios da Amazônia, sobretu-
do a partir das ideias e imagens do “Encante” e dos “encantados”, Can-
dace transcreve diversas histórias que ouviu ou gravou durante suas 
viagens. Uma delas particularmente me impressiona até hoje. 

Além do conteúdo e da linguagem, me chamou atenção o fato de que 
a pesquisadora optou por transcrever a narrativa em versos. Um dia 
lhe perguntei o porquê de ter feito assim, e ela me disse: “é por que foi 
assim que ele contou”:

“Ele usava o tauari feito um pajé. Não era pajé, mas ele usava de todo 
jeito. Assim que, uma noite, ele estava no meio do lago, deitado na rede, 
fumando, quando apareceram três homens – roupa branca, chapéu bran-
co, pele branca – numa canoa bem comprida. Noite de lua cheia, a água 
bem brilhosa, e aquela canoa vinha chegando sem o menor barulho, não 
se ouvia nada. Pois bem, aqueles homens eram encantados, eram Botos, 
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todos três. Então, parou a canoa no meio do rio, olharam muito tempo 
para ele. Gente branca, dava para ele ver tudinho”. 

“Não vamos mexer com ele porque ele está fumando tauari”, um dos 
homens disse para os outros. Aí, foram embora naquele canoa compri-
da, comprida. Eles eram encantados e a canoa era uma cobra, viu? Aí 
foram embora, não se viu deles mais nada. Meu padrasto achou tudo 
aquilo tão bonito que esqueceu de ter medo”. (Slater, 2001)

CELDO BRAGA

Antes de analisar propriamente as questões da literatura, gostaria de 
ressaltar que ao contrário de outras regiões do Brasil, em que houve uma 
lenta transição nos meios da comunicação, na Amazônia isso se deu 
de forma abrupta. Ou seja, muitas etapas do processo de mudança não 
foram aqui vivenciadas. O que era aqui tocado por centenas de anos na 
canoa, de repente foi substituído pelos aviões a jato; de igual modo, o 
que por séculos foi aqui percutido no tronco da sapopema, como forma 
de comunicação, de repente foi substituído pelos aparelhos celulares, 
criando um vazio que no meu entender deixou os habitantes da Amazô-
nia sem o chão gradativo do processo de transformação cultural.

Outro fato interessante que ocorre na Amazônia é que as pessoas 
que migraram do interior para as cidades não vieram para produzir ou 
respeitar a cultura urbana, mas apenas para sobreviver. Ou seja, nas 
cidades parece haver um embate entre sobrevivência e cultura. Isso 
pode ser observado no fato de que o homem urbano geralmente não 
fala dos criadores daqui, mas de outros lugares. Também quase não fala 
de si próprios na primeira pessoa, mas na terceira, demonstrando uma 
clara falta de pertencimento ao lugar em que passou a viver e com o 
qual pouco se identifica. Parece haver uma negação do eu por parte das 
pessoas que migraram do interior da Amazônia ou mesmo de outros 
estados para as zonas urbanas. Curiosamente, esse distanciamento das 
pessoas com o novo lugar em que passaram a viver parece se refletir 
também na literatura.

Para dialogar com essa realidade, no intuito de reparar esse vazio, 
acredito que se faz necessário produzir trabalhos que possam projetar 
um novo olhar para os valores regionais e a partir disso produzir uma 
literatura capaz de formar parâmetros de uma identidade voltada para 
a primeira pessoa que exalta a importância de ser daqui.
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Estabelecer um novo jeito de olhar para a nossa paisagem, destacando 
valores normalmente despercebidos no dia a dia, também é uma estra-
tégia de formar novos vínculos de pertencimento com as coisas daqui e 
assim reatar um diálogo equilibrado com a natureza que nos envolve.

Meu jeito de ser

Já me olhei por dentro
já me vi por fora
quando estou no porto
trato de ir embora
no caminho escuro
vou tecendo aurora
antes ou depois
vivo sempre agora

Nunca vivo à-toa
Já nasci com tino
Minha vida é boa
faço o meu destino
meu semblante é velho
mas me sei menino
meu badalo é verso
meu poema é sino

Sempre fui pequeno
Pra não me abaixar
Se cair aprendo
Como levantar
Desde que me entendo
sei o meu lugar
se eu morrer devendo

volto pra pagar.
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MÁRIO DA SILVA COSTA

Vivi os meus primeiros cinco anos de vida num seringal, onde rece-
bi forte base cultural nordestina e cabocla – herança dos meus avôs, 
que migraram do Nordeste para os seringais do Amazonas, fugindo das 
secas, em busca de melhores condições de vida. Aqui eles se casaram 
com mulheres amazônicas, chamadas caboclas; na realidade, mulheres 
mestiças (brancas, índias, negras, caboclas e  mulatas), resultantes do 
processo de miscigenação na Amazônia.

A herança nordestina, especialmente do lado paterno (avô, pai e 
tios), fez que o meu ingresso no mundo da leitura se desse por meio da 
cantoria e da literatura de cordel, enquanto a influência cultural ama-
zônica e cabocla ocorreu por meio  das lendas, dos mitos e dos seres 
mágicos dos rios e da floresta, que eram relatados nas conversas que 
ouvia atentamente. 

Mais tarde, ao chegar à escola, deparei com uma realidade muito di-
ferente: os livros de literatura mostravam um mundo que não era o meu 
e falavam uma linguagem que eu não conhecia, o que demonstra clara-
mente que a população da Amazônia sempre viveu da influência cultural 
externa. Penso que o que vivi seja um bom exemplo da sensação do não 
pertencimento que muitas pessoas que vivem na Amazônia sentem.

CARLOS ROBERTO BUENO

Mais um importante e estratégico assunto discutido, em área temáti-
ca não usualmente ligada às atividades laborais diárias dos pesquisado-
res do INPA, mas que tem um envolvimento transversal no sentido da 
lógica da história, da cultura e, portanto, do desenvolvimento regional. 
Dessa maneira, o Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos nos brin-
da com mais essa oportunidade, envolvendo um professor especialista 
e ativista nessa área de estudos.

Sobre a temática, como pudemos apreciar na apresentação, tem farto 
material escrito, mas certamente muito mais material que foi perdido, 
ou não está acessível ou por falta de tradução em língua corrente ou 
mesmo por se encontrar em outras regiões ou mesmo outros países.

Muitos estudiosos realizaram viagens, expedições e excursões pela 
Amazônia (uns autorizados e outros não pelo governo brasileiro), ob-
jetivando conhecer regiões e suas potencialidades, dominar territórios, 
demarcar espaços ou a coleta/compra de matéria prima ou material 



107GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

biológico. Todas essas situações certamente geraram documentos liga-
dos a literatura regional. Certamente as viagens realizadas (e tentativas 
de colonizações) por portugueses, espanhóis, ingleses, judeus, america-
nos, italianos, entre outros, foram repletas de temas ligados à literatura.

Como resultado dessas incursões, certamente o espírito criativo -sen-
sibilizado pela beleza pujante das paisagens amazônicas, a riqueza da 
diversidade e dos povos - fornece excelente matéria prima para uma ex-
pressão da alma que se traduz em textos, gravuras, desenhos, gráficos 
e outras formas de representar o belo e curioso.

A cultura amazônica é riquíssima, repleta de histórias diversas, inte-
gradas à diversidade, ligando o homem ao imaginário, onde a floresta 
tem um significado especial, integrando elementos como a flora e a 
fauna, interagindo com água, solo, minerais, sol, chuva, temperatura, 
entre outros. Essa percepção de estreita inter-relação revela que esse 
espaço é muito mais importante do que apenas um local para se morar, 
mas viver em harmonia e que necessita de preservação.

Ao longo de séculos foram criados mitos, lendas, costumes, crenças, 
habilidades e conhecimentos, nem sempre com credibilidade e com-
provação cientifica, mas que certamente fazem parte de uma literatura 
de grande valor para a história e a cultura das populações tradicionais. 
Os elementos dessa literatura deveriam ser preservados, conhecidos e 
repassados às gerações que se sucedem. São exemplos disso os mitos 
do curupira (protetor da floresta, que tem os pés voltados para trás), 
uirapuru, vitória régia, guaraná, pirarucu, lenda das Amazonas, jequiti-
ranabóia, boto, cobra grande, mapinguari, entre outros.

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) é um centro 
de produção científica e tecnológica. Ele foi criado em 1952 e em sua 
origem teve como finalidade “realizar o estudo do meio físico e das 
condições de vida da região, tendo em vista o bem-estar humano e os 
reclamos da cultura, da economia e da segurança nacional”.

Essa instituição tem desenvolvido um esforço significativo com a so-
cialização e popularização das informações científicas e tecnológicas. 
Para estreitar as relações do instituto com a população, são realizadas 
atividades que visam difundir a produção científica do INPA e contri-
buir na educação ambiental para a sustentabilidade do meio ambiente. 
A questão cultural também é preocupação da instituição, que tem o 
Bosque da Ciência como espaço de interface da ciência, tecnologia, 
inovação e educação, onde podem ser vivenciadas muitas realidades 
do ambiente amazônico.
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GERALDO MENDES DOS SANTOS

Quando se fala em Literatura, a primeira impressão que geralmente 
surge é de uma disciplina acadêmica dedicada ao estudo das obras dis-
poníveis nos acervos de bibliotecas e livrarias. Ainda em outros casos, 
pode dar a impressão que se trata do conjunto de romances, poesias e 
outros tipos de publicações que marcaram época. No entanto, o melhor 
modo de definir literatura é associá-la com a arte ou habilidade de es-
crever, de trabalhar bem com a linguagem. Para isso, evidentemente, se 
faz necessário o domínio da gramática, da poética e da retórica. 

Por estar vinculada à linguagem, a literatura lida essencialmente com 
a condição humana. Assim, ela é o instrumento e o canal para a ma-
nifestação de sentimentos de espanto, medo ou fascínio por seres, ob-
jetos, paisagens, cores e fenômenos da vida. De maneira abrangente, a 
literatura é a maneira mais elegante de expressar os sentimentos que 
surgem e atuam no universo mental, psíquico e espiritual dos seres hu-
manos. Isso significa que a literatura trabalha com a linguagem e que 
sua função é despertar e lidar com a emoção.

Existem diversas formas e estilos de literatura, mas em linhas gerais 
é comum classificá-la em escrita e oral. A escrita é formada por livros, 
revistas, jornais, folhetos e vários outros tipos de textos impressos de 
forma mecânica ou eletrônica. A oral está amplamente difundida nas 
falas e recitações, sendo ela típica das comunidades tradicionais e nas 
regiões onde a escrita não existe ou sofre restrições de diversas nature-
zas, sobretudo quanto ao analfabetismo e à proibição oficial. 

Proibição oficial da literatura – e até mesmo da linguagem comum 
- pode parecer um exagero ou mesmo algo irreal, mas a história está 
recheada de proibições desse tipo. Um caso notório foi a inquisição 
perpetrada na Idade Média pela Igreja católica. Tão austera e prepo-
tente ela foi que muitas obras (e mesmo seus autores) acabaram sendo 
queimados em praça público, sob aplauso de autoridades civis e seus 
séquitos de fanáticos. Paradoxalmente, tal proibição era considerada 
como santa (sic!). 

Mesmo atualmente, alguns livros e filmes ainda continuam sendo 
proibidos e seus autores perseguidos ou jurados de morte. Exemplo 
disso é a perseguição desencadeada pelo fundamentalismo religioso 
contra aqueles que criticam publicamente seus profetas. Em certo sen-
tido, as proibições modernas pouco diferem daquelas típicas da Idade 
Média, pois ambas visam fundamentalmente ao combate da circulação 
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de ideias inovadoras e à implantação de um moralismo religioso brutal 
e intransigente. 

As obras literárias também são classificadas de acordo com a época, 
cultura ou país nas quais foram originadas; daí as denominações de 
literatura antiga, grega, brasileira, etc. Também é classificada de acordo 
com a região a que se refere, por exemplo, literatura oriental e até de 
acordo com a idade do público a que se destina, daí a literatura infantil.

A classificação da literatura quanto à região parece bastante proble-
mática, porque numa mesma região podem conviver diferentes tipos de 
culturas e estilos literários. Além disso, muitos autores que vivem numa 
região podem ter vindo de outra completamente distinta, formando um 
amálgama cultural que ultrapassa os limites geográficos. Assim, vol-
tando para o caso da Amazônia, convém indagar se existe de fato uma 
literatura típica dessa região. O assunto vem sendo discutido nos meios 
acadêmicos, conforme falado pelo palestrante.

Antes de afirmar positivamente sobre uma literatura amazônica, é 
preciso lembrar que a Amazônia não pertence apenas ao Brasil, mas 
a outros oito países que no conjunto ocupa quase a metade do territó-
rio sul-americano e comporta centenas de etinias. Assim, com base na 
extensão geográfica e também cultural, talvez se pudesse apelar para 
uma literatura pan-amazônica. Observa-se, no entanto, que até recen-
temente todos os países sulamericanos eram colônias de Portugal, Es-
panha, Inglaterra, Holanda ou França, cada um deles com culturas e 
até mesmo com literatura próprias. Assim, não parece razoável definir 
uma literatura pan-amazônica sem antes indicar com clareza quais os 
atributos que a diferencia das demais literaturas com as quais convive 
e das quais faz parte no mesmo processo civilizatório. 

De fato, devido ao caldo cultural em que a literatura amazônica vem 
se constituindo, parece infundado afirmar que ela tem status próprio ou 
independência em relação a uma literatura mais universalista, como a 
própria literatura brasileira. Exceto, talvez à sua literatura oral, perten-
cente à civilização indígena que habita essa região há milhares de anos 
e mantém um grau relativamente alto de isolamento do restante da ci-
vilização colonizadora de tradição europeia. Evidentemente, a literatura 
escrita na civilização indígena (com exceção de gravuras em pedras e 
outros substratos resistentes) é muito recente e modesta, a ponto de 
merecer um status literário de caráter universalista. 

Diante do exposto, parece que a literatura produzida na Amazônia 
deveria fazer parte dos países a que pertencem. Nesse caso, a literatura 
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produzida na Amazônia brasileira deveria fazer parte da literatura do 
Brasil; a literatura produzida na Amazônia colombiana deveria fazer 
parte da literatura da Colômbia e assim por diante, com todos os paí-
ses sulamericanos que compartilham a Amazônia. No caso dos países 
da Amazônia que só muito recentemente tiveram emancipação política 
(caso das Guianas, antes pertencentes a Inglaterra, Holanda e França), 
talvez devesse ter suas literaturas ainda atreladas à literatura desses 
países colonizadores. Evidentemente, ao longo do tempo e à medida 
que vão adquirindo liberdade e autonomia, deverá adquirir o status de 
uma literatura própria.

Pelo fato de estar fortemente vinculada à metáfora, à transfiguração 
do real e à liberdade da palavra, diz-se comumente que a obra literária 
é fundamentada na subjetividade. Em oposição a isso, alguns apregoam 
que a obra científica está calcada na objetividade e por isso ambas são 
inconciliáveis. Talvez seja por isso que na academia as obras científi-
cas não sejam tratadas na literatura, mesmo quando elas são descritas 
numa linguagem refinada e cheias de encantamento. De mesmo modo, 
talvez seja por isso que as obras literárias não sejam tratadas na Ci-
ência, mesmo quando lidam com dados e informações geográficas ou 
socioeconômicas. 

Essa dicotomia pode ser verificada facilmente nos currículos, nas gra-
des das disciplinas e mesmo nas disposições físicas dos departamentos 
universitários que mais parecem aglomerados dissidentes ou beligeran-
tes, cada uma defendendo seus terrenos com unhas e dentes. Quanta 
estreiteza de percepção! Que tipo de profissional se espera quando for-
mado numa academia assim tão desintegrada? Por certo um profissio-
nal exclusivista, egoísta e sem visão de conjunto.

Falei acima de subjetividade na literatura e de objetividade na ciên-
cia, no entanto, essas coisas não são tão distintas como parecem à pri-
meira vista. Muitos epistemólogos consideram que a objetividade nada 
mais é que a tentativa de organizar a subjetividade; que todo objeto 
observado não passa de sua imagem incutida na mente do sujeito que 
observa. Isso serve para mostrar que a verdade é relativa, que ciência 
e literatura podem tratar da mesma realidade e que uma complementa 
a outra.

Tanto o escritor como o cientista são buscadores de verdades, ob-
servadores da realidade e cronistas de seu tempo, do mundo e de si 
mesmos. Assim, mais que pautar diferenças, a literatura e a ciência 
devem se pautar com seus domínios comuns, sendo o principal deles a 
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linguagem. A linguagem é o instrumento e o mecanismo utilizado tanto 
por literatos quanto por cientistas para desenvolver suas obras, isto é, 
expressar sua ideias, opiniões, sentimentos e visões de mundo. Assim, 
é desejável que em todas as áreas do conhecimento e para todo tipo de 
profissional formado nas universidades haja um real interesse pelo bom 
cultivo da linguagem. A boa linguagem, sobretudo a escrita, é funda-
mental para a produção e disseminação do conhecimento. 

Realço, por fim, o compromisso que e as obras literárias e também as 
científicas devem ter com a beleza. Ela nada mais é do que a qualidade 
que atrai, seduz e alegra. Segundo os filósofos da Grécia antiga, acos-
tumados com a união entre literatura e ciência - ou melhor, a união de 
todos os saberes - a beleza era irmã gêmea do conhecimento, do justo 
e do verdadeiro. Essa visão, perdida ao longo do tempo, deve ser resga-
tada, a bem da própria ciência. Por certo, se a ciência cultivasse mais 
a beleza ela seria ainda mais atraente. A beleza da literatura (mesmo 
a científica) é fundamental para atrair leitores, despertar novas ideias, 
tornar o trabalho intelectual mais agradável e eficiente.

Pode parecer paradoxal que se evoque  a importância da beleza para 
as obras científicas, já que a Ciência sempre é normalmente vista como 
uma atividade vinculada à exatidão e à neutralidade. Ora, exatidão não 
exclui a beleza e a neutralidade não passa de premissa arrogante e sem 
fundamento. A beleza não faz mal a ninguém e muito menos à litera-
tura, quer ela seja ou não científica. Aliás, a beleza é fundamental ao 
conhecimento, pois é ela que desperta curiosidade, provoca motivação 
e anima.
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