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Resumo 

 

Esse trabalho objetivou obter informações sobre a diversidade de espécies e de práticas de 

manejo encontradas em ambientes com Terras Pretas de Índio (TPI). No primeiro capítulo, 

foram caracterizados os sistemas agrícolas existentes em 12 lotes compreendendo TPI na 

Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 

Observou-se que os agricultores que participaram das pesquisas utilizam apenas as áreas de 

Terras Pretas de seus lotes para implementarem seus cultivos e que o principal sistema 

agrícola da área de estudo é o pomar caseiro, do qual os agricultores retiram os produtos que 

constituem as principais fontes de renda das famílias. Mesmo não havendo intencionalidade 

na reconstrução de TPI, as práticas de manejo agrícola efetuadas pelos agricultores certamente 

são responsáveis pela manutenção, a longo prazo, da fertilidade da mancha de Terra Preta 

encontrada na área de estudo. No segundo capítulo, foram evidenciados fatores responsáveis 

pela ocorrência e manutenção das espécies medicinais nas TPI dos mesmos 12 lotes estudados 

e em mais um lote sem TPI. Os pomares caseiros são a única fonte de plantas medicinais para 

as famílias. Foram encontradas 87 espécies medicinais, o que corresponde a 60% das espécies 

úteis encontradas nos pomares. A origem regional dos agricultores da Comunidade do 

Santana e suas relações sociais com vizinhos e amigos determinam em grande parte as 

espécies de plantas medicinais cultivadas e/ou toleradas na área de estudo. Contudo, existem 

indícios que apontam para a influência da presença de TPI na comunidade de plantas 

medicinais encontradas na área estudada. Dentre esses indícios destacam-se uma baixa 

porcentagem de invasoras (21%) e uma alta proporção de plantas exóticas (77%), o que difere 

de resultados encontrados em propriedades rurais que não se situam em áreas com TPI. A 

ausência de algumas espécies no lote que não continha TPI, como as da família 

Zingiberaceae, corrobora estudos que apontam para a existência de espécies que só se 

desenvolvem em Terras Pretas e espécies indicadoras desses solos. Os resultados 

apresentados confirmam a vocação das TPI para o cultivo de espécies exóticas e demonstram 

a importância de se considerar o solo em estudos etnobotânicos desenvolvidos em 

comunidades rurais. 

Palavras-chave: solos antrópicos, pomares caseiros, agrobiodiversidade. 
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Abstract 

 

The objective of this thesis was to obtain information about the diversity of species and 

management practices in rural properties with Amazonian Dark Earth (ADE). In a first 

chapter, we described the agricultural systems of 12 farms located in Santana Community, 

Costa do Laranjal, Manacapuru, Amazonas state, Brazil. We pointed out that farmers only 

cultivate in ADE, and that homegarden is the principal agricultural system and the most 

important source of income to the households in the study area. Although there is no 

intencionality in the recreation of the ADE, some management practices applied by the 

studied farmers are probably maintaining the fertility of this kind of soil in their farms. In a 

second chapter, we pointed out factors that influence the occurrence of medicinal plants on 

ADE in the 12 farms studied comparing them with one farm without ADE, in the same 

community. The homegardens are the only source of medicinal plants in the Santana 

Community. Eighty-seven medicinal species were found, which means 60% of the useful 

species found in the studied homegardens. The regional origin of the farmers of Santana 

Community and their social relationship with neighbors and friends determine, in the most 

part, the cultivated and spontaneous tolerated medicinal species in the study area. However, 

some observations indicated that the presence of ADE could be influencing the community of 

medicinal plants in the studied area. Among these observations, we can outstanding a low 

proportion of medicinal weed species (21%) and a high proportion of exotic species (77%), 

which differ from results found in other studies carried out in rural communities without 

ADE. The absence of species from the Zingiberaceae family in the farm without ADE  point 

to the existence of species associated with this kind of soil. The results reported here confirm 

the ability of the ADE to the cultivation of exotic species and demonstrate that ethnobotanical 

studies carried out in rural communities must take the soil into account. 

Keywords: Amazonian Dark Earth, homegarden, agrobiodiversity. 
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PREFÁCIO 

A OCUPAÇÃO HUMANA NA AMAZÔNIA PRÉ-CONTATO 

 

 Por muito tempo acreditou-se que limitações ambientais teriam impedido a 

existência de grandes grupos humanos na Amazônia (Myers, 1992). No seu livro 

"Handbook of South American Indians", Julien H. Steward (1946-1950; citado por 

Myers, 1992) lança as raízes da teoria do determinismo ambiental, seguida 

posteriormente por muitos outros arqueólogos e pesquisadores. Steward classifica as 

sociedades do Continente Americano em quatro tipos, hierarquizados em função do 

nível de complexidade e organização sócio-política, e que teriam distribuição geográfica 

determinada (Steward, 1946-1950; citado por Fausto, 2000). No topo dessa 

classificação estariam as civilizações que se desenvolveram nos Andes, na costa do 

Pacífico e na região circuncaribenha. Para Steward, as populações da Amazônia não 

conseguiram atingir o status dessas civilizações basicamente porque os solos pobres da 

região obrigavam os assentamentos humanos a se deslocarem periodicamente.  

 Esse determinismo ambiental é defendido pela arqueóloga Betty Meggers e seus 

seguidores. Segundo ela, a baixa fertilidade dos solos teria impedido tanto o 

crescimento e o adensamento populacional quanto a fixação em um mesmo local, 

resultando daí uma existência móvel e uma ocupação esparsa dos territórios (Meggers, 

1971; citado por Fausto, 2000). Assim, a paisagem humana na Amazônia antes de 1492 

pouco diferiria daquela descrita pelos etnólogos do nosso século. 

 Donald Lathrap foi um dos primeiros a contestar a teoria do determinismo 

ambiental, apontando a várzea como um desmentido à generalidade do modelo 

defendido por Meggers (Lathrap, 1968; citado por Myers, 1992). Ali não haveria 

limitações à produção agrícola, nem escassez de proteínas, outro fator considerado 

limitante ao adensamento humano nas regiões de terra firme (para maior discussão 

sobre fatores limitantes ao adensamento humano na Amazônia, ver Balée, 1989).  

 Informações etnohistóricas iam de encontro às teorias de Steward e Meggers, e 

apoiavam as idéias de Lathrap. Os primeiros relatos de expedições realizadas na 

Amazônia datam do século XVI. A crônica de Frei Gaspar de Carvajal, que desceu o 

Rio Amazonas a partir de sua confluência com o Rio Napo integrando a expedição de 

Francisco Orellana em 1541-42, e os textos de membros da expedição de Pedro de 

Orsua, que percorreu o mesmo rio, mas a partir do Peru, em 1560-61 fornecem uma 
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imagem da várzea com as seguintes características: abundância de recursos naturais e de 

produtos agrícolas, grandes populações reunidas em povoados extensos entremeados 

por faixas desabitadas, estruturas públicas com função político-ceremonial, existência 

de articulação social entre diferentes povoados (Fausto, 2000). 

 Os relatos posteriores, do século XVII, divergem dos primeiros principalmente 

no que tange ao tamanho das populações encontradas. No entanto, as informações das 

expedições seiscentistas representariam mais uma constatação da modificação cultural 

dos povos da Amazônia imposta pelo contato com o europeu (dizimação por doenças 

exógenas, perseguição, guerras, escravidão) do que um refutamento dos relatos mais 

antigos (Myers, 1992; Denevan, 1992). 

As teorias de Steward e Meggers visivelmente não se pautavam nos relatos das 

primeiras expedições. Posteriormente, a própria Meggers, juntamente com outro 

arqueólogo, Clifford Evans, escavou áreas apresentando registros arqueológicos 

indicativos de complexificação social, como a bacia do Rio Napo, no Equador, e a Ilha 

de Marajó, na foz do Rio Amazonas, todas áreas de várzea (respectivamente Evans e 

Meggers, 1968, e Meggers e Evans, 1957; citados por Fausto, 2000).  

A partir daí, Meggers incorpora o contraste entre as culturas da várzea e da terra 

firme nas suas teorias (Meggers, 1971; citado por Myers, 1992). O padrão de ocupação 

humana na Amazônia - pequenos grupos esparsos e nômades nas áreas de terra firme - 

teria como exceção as grandes sociedades instaladas nas várzeas. Mesmo assim, 

Meggers atribui a existência de populações complexas nas áreas de várzea como sendo 

decorrente de uma migração de populações sub-andinas, que teriam se assentado na 

região amazônica já dotadas de um padrão civilizacional elevado, mas que entraram em 

decadência por causa dos limites impostos ao desenvolvimento cultural pelo ambiente 

amazônico (Fausto, 2000). 

 A hipótese de migração de povos andinos foi derrubada pelos trabalhos da 

arqueóloga Anna Roosevelt, nas décadas de 80 e 90. Em seus estudos, datações de 

restos cerâmicos em Santarém-Pará provam que algumas culturas amazônicas são ainda 

mais antigas que as andinas (Fausto, 2000). Para a arqueóloga, na Amazônia ocorreram 

diversos estágios de ocupação, dos quais um mais tardio, com densa e extensa ocupação 

humana, sustentada por intensa agricultura e utilização dos recursos e vastas redes 

comerciais intra-regionais (Roosevelt, 1989).  No entanto, apesar de discordar de 

Meggers quanto ao potencial amazônico na criação e sustentação de grupos humanos 
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extensos, Roosevelt não abandona o determinismo ambiental da dicotomia várzea/terra 

firme.  

Para Denevan (1992), os diversos ecossistemas amazônicos compreendiam 

diferentes densidades populacionais, sendo a mais elevada nas áreas de várzea. O autor 

estimou que a população total da Grande Amazônia na época da chegada do europeu era 

de, no mínimo, 6.800.000 habitantes, sendo a densidade populacional da várzea de 14,6 

hab/km2, e a das áreas de terra firme de 0,2 hab/km2. No entanto, o autor reconhece 

posteriormente que a dicotomia várzea/terra firme é baseada em informações 

etnográficas recentes que não refletem necessariamente o passado, e que, dessa forma, 

qualquer estimativa demográfica da Amazônia pré-contato é aproximativa e hipotética 

(Denevan, 2001). Essa opinião é apoiada por Roosevelt (1989). Para a autora, as 

sociedades estudadas hoje não são representativas das sociedades pré-históricas. O 

contato com o europeu transformou o modo de vida indígena com o estabelecimento de 

novos contextos demográficos, geográficos, econômicos e sócio-políticos para as 

comunidades que aqui existiam. Assim como o contexto ambiental, esses contextos 

também seriam fonte de adaptação. 

 Discordando do modelo que opõe a várzea à terra firme, Heckenberger et al. 

(1999), em seus trabalhos na região do baixo Rio Negro (rio de águas pretas) e no alto 

Rio Xingu (rio de águas claras), mostraram que populações humanas de grande porte 

existiram em uma diversidade de meios maior do que antes pensado. O tamanho dos 

sítios estudados, 30 ha para o baixo Rio Negro e de 30 a 50 ha para o alto Rio Xingu, 

comprovam a existência de grandes adensamentos humanos que não podem ter sido 

sustentados por uma agricultura itinerante nem tampouco apoiada em solos férteis de 

várzea. A agricultura, nesses locais, só pode ter sido concentrada nas áreas de terra 

firme. No entanto, Denevan (2001) destaca que, na pré-história, a derrubada da floresta 

com utensílios de pedra era muito dispendiosa em tempo e energia para ser efetuada 

constantemente. O modelo de cultivo itinerante que alterna curtos períodos de plantio 

com longos períodos de pousio é uma aquisição pós-conquista, pois a substituição dos 

machados de pedra por aqueles de metal torna a derrubada da floresta menos laboriosa, 

facilitando essa prática (Denevan, 2001). 

 Várias formas de cultivo na terra firme poderiam ter sido praticadas. Denevan 

(1998) aponta algumas possibilidades, como os pomares caseiros, em que lotes 

permanentes são cultivados com espécies anuais e perenes, ao redor das casas, com 

intenso controle de invasoras e manejo do solo; cultivo em manchas, em que o plantio 
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de espécies úteis se dá em clareiras naturais, ou locais em que a vegetação é mais 

facilmente derrubada; sistemas agroflorestais, em que há manipulação da floresta por 

adição de espécies úteis ou supressão de espécies indesejadas. O autor também acredita 

que uma agricultura mais intensiva pudesse ser praticada nas áreas de terra firme 

(Denevan, 1992). Lotes seriam cultivados de maneira permanente ou semi-permanente, 

com o constante uso de “tecnologias suaves” (termo definido por Hecht e Posey, 1989) 

na utilização de fertilizantes orgânicos, aditivos inorgânicos, cobertura vegetal do solo, 

no uso do fogo, no controle de pragas e invasoras, etc (Denevan, 2001).  

 Mesmo sendo a agricultura itinerante o modelo agrícola mais encontrado 

atualmente na região amazônica (Denevan, 2001), a agricultura intensiva em áreas de 

terra firme ainda pode ser verificada nos dias de hoje junto a alguns grupos indígenas 

(Posey e Balée, 1989; Denevan, 2001). Os Kayapó do sul do Pará têm uma série de 

atividades consideradas por eles como “agricultura”, que representam uma gama de 

intervenções no ambiente, e vão desde a total transformação do meio, nas áreas de roça, 

até o plantio ou transplantio, nas clareiras naturais, de espécies de interesse (Hecht e 

Posey, 1989). Esses processos também envolvem intensa manipulação do solo, com o 

uso do fogo intra-roça, uso de determinadas espécies e resíduos de roça como cobertura 

vegetal, introdução de nutrientes provenientes de restos de comida ou ninhos de cupins 

e formigas de maneira seletiva, favorecendo algumas espécies, introdução de espécies 

perenes fixadoras de nitrogênio, etc. Hecht e Posey (1989) verificaram que as roças dos 

Kayapó produzem com bom rendimento por mais de dez anos e que os efeitos 

resultantes das manipulações do solo por esse grupo indígena persistem no tempo, 

mostrando que o solo é um recurso extremamente maleável, que suas características 

podem ser modificadas pelo manejo e que essa manipulação afeta a produtividade das 

lavouras e a sustentabilidade de todo sistema agrícola. A idéia de que características do 

solo imporiam o comportamento de grupos humanos e sua densidade populacional 

torna-se sem sentido.   

 Todos os modelos de agricultura em áreas de terra firme apresentados, 

associados ao extrativismo, teriam contribuído para a criação de florestas 

antropogênicas, ou florestas semi-manejadas, com um grande número de espécies úteis 

(Denevan, 1998; Peters, 2000). Existem evidências consideráveis de que a estrutura e a 

composição de várias florestas foi moldada por ações antrópicas (Roosevelt, 1989; 

Balée, 1989; Lentz, 2000; Denevan, 2001). Para Balée (1989), a principal prova da 

interferência humana na floresta é a existência de áreas com espécies dominantes. O 



 

 

5 

autor acredita que essas áreas correspondem a no mínimo 11,8 % de toda a floresta 

amazônica brasileira, compreendendo os castanhais, as florestas de palmeiras, as 

florestas de cipó, etc. Os dados pré-históricos sobre o manejo dos recursos pelas 

populações indígenas apontam que a Amazônia foi intensamente explorada por centenas 

de anos (Roosevelt, 1989). Conseqüentemente, parece lógico que o resultado daquele 

impacto tenha permanecido na floresta até hoje. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A existência de solos antrópicos, ou Terras Pretas de Índio, na Amazônia é a 

maior prova de que grandes grupos humanos existiam na região antes da chegada do 

europeu (Smith, 1980; Denevan, 1998, 2001; Miller e Nair, 2006). A descoberta das 

TPI pelo homem não índio se deu no século XIX (Woods, 1995), mas somente nos 

últimos 40 anos (a partir de Sombroek, 1966) tem-se buscado, através da pesquisa 

científica, conhecer melhor esse solo, tanto no que tange a suas origens e propriedades 

físico-químicas como também a sua distribuição geográfica e suas características 

biológicas.  

As primeiras hipóteses sobre a origem das TPI propunham que estas teriam se 

desenvolvido a partir do acúmulo de poeira de origem vulcânica nos platôs de terra 

firme ou da sedimentação no fundo de antigos lagos (Gourou, 1949, citado por Woods e 

McCann, 1999; Falesi, 1967; Smith, 1980). Os artefatos encontrados nesses solos teriam 

sido deixados por populações que aí se instalaram posteriormente ao seu aparecimento, 

atraídas pela sua alta fertilidade. Uma hipótese mais recente sobre a origem das Terras 

Pretas acredita que o aparecimento e a persistência desses solos são resultado do 

acúmulo gradual de matéria orgânica, fragmentos de carvão e de cerâmica, feito pelo 

homem ao longo do tempo, em áreas de assentamentos humanos pré-colombianos 

(Sombroek, 1966; Smith, 1980; Woods, 1995; Heckenberger et al., 1999).  

Estudos mais detalhados têm mostrado que a hipótese da origem antrópica é a 

mais plausível (Woods, 1995; Woods e McCann, 1999). Além de possuírem altos teores 

de cálcio e fósforo (Denevan, 1998; Kern et al., 2003; German, 2003b), algumas 

características básicas das Terras Pretas, como textura, teores em argila e perfil dos 

horizontes subjacentes, são equivalentes às encontradas nos solos não antrópicos que 

circundam as manchas de TPI (Sombroek, 1966; Eden et al., 1984; Woods e McCann, 

1999). Além disso, todas as manchas de Terra Preta encontradas até hoje situam-se em 

áreas de sítios arqueológicos (Eden et al., 1984). 

A cor e a profundidade das manchas de TPI provavelmente estão ligadas à 

duração da ocupação do sítio (Smith, 1980). O autor acredita que 1 cm de solo 

corresponderia a 10 anos de ocupação humana. Meggers et al. (1988, citados por 

Denevan, 2001) acreditam que o tamanho do sítio não refletiria uma continuidade na 

ocupação, mas sim uma seqüência de abandonos e reocupações do mesmo local por 

populações diferentes. Outros autores, no entanto, acreditam que grandes sítios de Terra 
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Preta corresponderiam a assentamentos humanos contínuos de longa duração 

(Roosevelt, 1989).  

 Devido à grande fertilidade das TPI, elas são amplamente procuradas por 

agricultores a fim de implantarem suas roças (Denevan, 1996, 1998; Hiraoka et al., 

2003) e por comerciantes que as extraem de seus locais de ocorrência para serem 

vendidas como terra para jardins e canteiros (Smith, 1980). Essas práticas 

comprometem a existência e a permanência dos sítios de Terras Pretas de Índio, assim 

como dificulta os estudos que visam o seu conhecimento. No entanto, a Constituição 

Federal de 1988, nos seus artigos 23 e 216, e a Lei no 3.924, de 26 de julho de 1961, que 

dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, garantem a proteção dos 

sítios arqueológicos e os bens de valor histórico, artístico e cultural existentes em 

território nacional. Ainda segundo a legislação federal, essa proteção compete não só ao 

poder público, como também à comunidade que usufrui direta e indiretamente desses 

sítios e bens (Brasil, 1961, 1988). 

 Ainda existem muitas dúvidas sobre os processos responsáveis pela criação das 

TPI (Lehmann et al., 2003). Pesquisadores vêm focalizando suas atenções na 

caracterização química e física desse solo, sua distribuição geográfica e sua relação com 

sítios arqueológicos, mas, por outro lado, o estado atual dos conhecimentos sobre a 

diversidade agrícola em Terras Pretas de Índio ainda é incipiente (Hiraoka et al., 2003). 

A realização de estudos sobre a agrobiodiversidade em TPI pode trazer informações 

valiosas quanto às práticas culturais que determinaram sua criação, à aptidão agrícola 

desses solos para determinadas espécies vegetais e pode sugerir que sua “construção” 

não só foi consciente como também direcionada para objetivos agrícolas específicos.  

Dentre esses objetivos, incluir-se-iam o cultivo de espécies comestíveis 

altamente demandantes em nutrientes, como o milho, ou o cultivo, em larga escala, de 

espécies úteis indispensáveis, como plantas medicinais. Estudos vêm mostrando que em 

grandes assentamentos pré-contato, a agricultura era baseada essencialmente no cultivo 

do milho (Roosevelt, 1989), e que essa espécie, de fato, se desenvolve satisfatoriamente 

em TPI (German, 2003a, 2003b).  

No que diz respeito às plantas medicinais, ainda não existem dados que 

relacionem essas espécies com as Terras Pretas de Índio. Para comprovarmos a vocação 

das Terras Pretas para o cultivo de medicinais, faz-se necessário começarmos por 

identificar as espécies que ocorrem nesses solos. 
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 Nesse contexto, o presente trabalho visa a contribuir para os avanços do 

conhecimento sobre as Terras Pretas de Índio, no que procura obter informações sobre a 

diversidade de espécies e de práticas de manejo encontradas em ambientes com TPI. 

Mais especificamente, este estudo objetiva, num primeiro momento, caracterizar alguns 

sistemas agrícolas inseridos em TPI, e, num segundo momento, evidenciar os fatores 

responsáveis pela ocorrência e manutenção das espécies medicinais em Terras Pretas de 

Índio.  

Uma maior compreensão das TPI pode fornecer subsídios para melhorar o seu 

uso, manejo e conservação, e pode nos indicar os caminhos para a replicação desses 

solos, contribuindo para a implantação de uma agricultura mais sustentável na 

Amazônia. 
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CAPITULO 1 

CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS EM TERRAS PRETAS DE 

ÍNDIO NA COSTA DO LARANJAL, MANACAPURU, AMAZONAS 

 

Introdução  

 

As Terras Pretas de Índio (TPI) constituem solos antrópicos de alta fertilidade, 

com pH(H2O) em torno de 6.0, elevado teor de fósforo, cálcio e de matéria orgânica 

(Falesi, 1967). Eles são encontrados em toda a Amazônia (Kern et al., 2003) em forma 

de manchas circulares de 0,5 a 10 ha, podendo chegar a 100 ha ou mais, ou em faixas 

que podem alcançar alguns quilômetros de comprimento nos platôs ao longo de rios 

(Smith, 1980; Denevan, 1996, 1998, 2001).  

As características mais visíveis da TPI são a cor escura e a presença, em todo o 

horizonte superficial – que pode chegar até 2 metros de profundidade em alguns sítios 

arqueológicos – de carvão e pedaços de cerâmica em grande quantidade (Smith, 1980). 

Ademais, suas aptidões agrícolas são diversas dos solos predominantemente 

encontrados na Amazônia, em geral pobres em nutrientes, ácidos e álicos (German, 

2003b; Major et al., 2003; Hiraoka et al., 2003). 

Apesar do consenso sobre a origem antrópica das Terras Pretas de Índio, as 

práticas sócio-culturais que as geraram ainda não são bem conhecidas e não está claro se 

elas foram formadas intencionalmente ou não (Neves et al., 2003). Acredita-se, 

inclusive, que podem ter existido contribuições humanas diferentes na criação de cada 

sítio de TPI, resultando numa grande variação intra e entre sítios (Eden et al., 1984; 

Woods, 1995; Neves et al., 2003). A vegetação, o tipo de solo e o clima variam 

significativamente de uma região para outra da Amazônia, assim como a alimentação e 

as estratégias de sobrevivência dos diversos grupos étnicos que a habitam. Isto sugere 

que a quantidade e a composição química do material que foi incorporado no solo, e que 

participou da formação dos diversos sítios de TPI, variam na mesma proporção que os 

fatores elencados acima (Neves et al., 2003). Além disso, a história de cada sítio de 

Terra Preta, desde sua criação até os dias de hoje, incluindo processos erosivos, 

ocupações e usos mais recentes, também deve ter influenciado nas diferenças químicas 

observadas atualmente nesse tipo de solo (Eden et al., 1984). 
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A distinção entre dois tipos de Terra Preta (Sombroek, 1996; Woods e McCann, 

1999), que diferem quimicamente entre si, veio contribuir para a discussão sobre os 

fatores e processos formadores desses solos. As Terras Pretas propriamente ditas 

correspondem a solos de cor mais escura, situadas onde estariam localizados 

assentamentos humanos muito populosos ou de longa ocupação. Com altos teores de 

matéria orgânica, proveniente de fragmentos de carvão e restos de comida, esses solos 

poderiam estar localizados nas áreas de depósito de lixo, próximas às casas (Neves et 

al., 2003). Os solos circundantes às manchas de TPI propriamente dita, de cor mais clara 

e de maior extensão, são chamados Terras Mulatas. Devido a suas características 

químicas (altos teores de matéria orgânica, pouco ou nenhum fragmento de cerâmica e 

menores taxas de Ca e P que as Terras Pretas propriamente ditas) acredita-se que elas 

teriam se formado em áreas onde era praticada intensa agricultura (Sombroek, 1966; 

Denevan, 2001; Neves et al., 2003). 

Mesmo sendo a agricultura itinerante o modelo agrícola mais encontrado 

atualmente na Região Amazônica (Denevan, 2001), uma agricultura permanente ou 

semi-permanente em áreas de terra firme também pode ser verificada nos dias de hoje 

junto a alguns grupos indígenas (Posey e Balée, 1989; Hecht e Posey, 1989; Denevan, 

2001) e comunidades agrícolas. Nesse tipo de agricultura, destacam-se os pomares 

caseiros, que são sistemas agrícolas em que árvores, arbustos e ervas de interesse são 

cultivados próximos às casas, fornecendo alimentação, fonte de renda, assim como uma 

série de produtos e benefícios para os agricultores que os mantêm (Kumar e Nair, 2004). 

Van Leeuwen e Gomes (1995) acreditam que os pomares caseiros seriam um tipo de 

sistema agroflorestal que compreenderiam vários estratos, muitas espécies e grande 

quantidade de biomassa. Na Amazônia, os pomares seriam uma importante forma de 

agricultura tradicional, pois podem produzir ininterruptamente durante dezenas de anos 

(Van Leeuwen e Gomes, 1995).  

Em áreas em que ocorrem as Terras Pretas de Índio, devido a sua grande 

fertilidade, torna-se possível uma agricultura intensiva praticada em lotes permanentes 

ou semi-permanentes (WinklerPrins, 2002; German, 2003a, 2003b, 2004), com o uso de 

“tecnologias suaves” (termo definido por Hecht e Posey, 1989) na utilização de 

fertilizantes orgânicos e inorgânicos, cobertura vegetal do solo, no uso do fogo, no 

controle de pragas e invasoras, etc. Sendo o uso da terra influenciado não só por 

características biofísicas do meio, mas também pelas características sócio-culturais dos 

grupos humanos que a ocupam (Kumar e Nair, 2004), os sistemas agrícolas encontrados 
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em TPI são extremamente variados, indo de monoculturas intensivas de espécies de alta 

demanda no mercado, como hortaliças (Hiraoka et al., 2003) a pomares caseiros 

extremamente diversos (WinklerPrins, 2002; Major et al., 2005), passando por 

associações de duas ou mais espécies (German, 2003b; Major et al., 2005).  

Estudos recentes sobre a diversidade agrícola em TPI apontam para a existência 

de plantas mais ou menos adaptadas ao crescimento nesses solos. Pequenos agricultores 

do baixo Rio Negro e do Rio Urubu afirmam que a mandioca cresce melhor e é 

preferencialmente plantada em solos de baixa fertilidade, enquanto que o feijão e o 

milho só crescem em Terra Preta (German, 2003b). Para a autora, essa estreita 

dependência de alguns cultivos com Terras Pretas demonstraria a intencionalidade da 

construção desses solos pelos povos amazônicos pré-contato.  

Estudos antropológicos e etnobiológicos apontam para diferenças de práticas 

agrícolas e de manejo entre TPI e solos comuns por pequenos agricultores (German, 

2003a, 2003b; Hiraoka et al., 2003). Uma das diferenças mais marcantes entre a 

agricultura praticada em TPI e aquela instalada em solos comuns é a duração do ciclo 

plantio/pousio (German, 2003b). O tempo de pousio em áreas de Terra Preta pode ser 

50% mais curto do que aquele em áreas de solo comum. Isso faz com que menos roças 

sejam instaladas em áreas recentemente desmatadas em TPI (26%) do que em solo 

comum (73%) (German, 2003b). Segundo a autora, as espécies plantadas em Terra 

Preta são geralmente culturas de ciclo curto, como hortaliças, cereais e leguminosas, 

enquanto que aquelas plantadas em solo comum têm ciclo mais longo, como a 

mandioca e fruteiras. Além disso, agricultores afirmam que as áreas de Terra Preta 

utilizadas para roça que são colocadas em pousio levam menos tempo para “se 

recuperar” do que as áreas de roça em solo comum.  

Nesse contexto, o presente trabalho visa a obter informações sobre a diversidade 

de espécies e de práticas de manejo encontradas em ambientes com TPI, caracterizando 

os sistemas agrícolas encontrados numa área ocupada por pequenos agricultores da 

Costa do Laranjal, no município de Manacapuru, Amazonas.  
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Material e Métodos 

    

Caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Costa do Laranjal, município de Manacapuru, 

Amazonas (Anexo 1). A Costa do Laranjal está situada na margem esquerda do Rio 

Solimões, em um platô de terra firme localizado na gleba de Bela Vista. A gleba foi 

incorporada ao Projeto de Imigração e Colonização (PIC) Bela Vista, em 1942, pelo 

então Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), atualmente Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O acesso à Costa do Laranjal se 

dá pelo ramal do Laranjal, que liga o km 59 da rodovia AM 070 ao Rio Solimões. Este 

ramal foi incorporado num projeto de assentamento pela prefeitura de Manacapuru em 

1986.  

Segundo os moradores locais, a Costa do Laranjal vem sendo reocupada desde o 

final do século XIX, por imigrantes nordestinos e de outros países, como a Inglaterra. A 

Costa do Laranjal detém esse nome porque originalmente era um centro de plantio de 

laranja. Posteriormente, os agricultores diversificaram seus cultivos e hoje plantam-se 

principalmente, além de laranja, cupuaçu, acerola e mamão. 

Existem aproximadamente 68 famílias residindo na Costa do Laranjal. Todos os 

lotes da Costa dispõem-se de frente para o Rio Solimões, e possuem uma área de Terra 

Preta que se estende por uma faixa de cerca de 100 metros de largura paralelamente à 

margem do rio. A agricultura praticada é estimulada por dois centros consumidores 

importantes, Manacapuru e Manaus. 

 

Metodologia empregada na pesquisa 

 

Foram feitos estudos de campo nos meses de abril e maio de 2005 junto a 

agricultores (colaboradores, informantes) da Costa do Laranjal, escolhidos por 

amostragem intencional (Albuquerque e Lucena, 2004), de acordo com os seguintes 

critérios: 

1. Dependiam da produção agrícola para sua subsistência; 

2. Mantinham ligação forte com o local, e tinham experiência em cultivar em TPI; 

3. Não utilizavam fertilizantes químicos, corretivos agrícolas, e agrotóxicos nas 

plantações. 
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Os dois primeiros critérios foram definidos a fim de garantir a participação de 

agricultores que tivessem maior tempo de contato com Terras Pretas e 

conseqüentemente um melhor conhecimento sobre as práticas agrícolas e as espécies 

mais adaptadas a esse tipo de solo. O terceiro critério foi escolhido para que fosse  

detectado a influência da Terra Preta nas práticas agrícolas usadas e nas espécies 

encontradas. A utilização de fertilizantes e corretivos agrícolas convencionais por parte 

do agricultor-informante poderia mascarar o efeito do solo em si nos dados encontrados. 

O número de colaboradores dependeu do número de agricultores que preenchiam os 

pré-requisitos solicitados.  

Foram feitas observações participativas e entrevistas semi-estruturadas (Martin, 

1995; Albuquerque e Lucena, 2004) junto aos colaboradores para identificar os sistemas 

agrícolas existentes em sua propriedade, as práticas agrícolas e as espécies neles 

inseridas. O mesmo foi feito para detectar a percepção de cada agricultor quanto às 

vantagens e desvantagens de cada tipo de solo e quanto à influência de características do 

solo na ocorrência de determinadas plantas.  

Resultados e Discussão 

 
A Comunidade do Santana 

 

 Dezessete famílias da Costa do Laranjal enquadraram-se nos critérios pré-

determinados pela metodologia para a escolha dos colaboradores. Destas, cinco não 

eram os proprietários do lote onde moravam, mas sim viviam numa parte do lote dos 

pais – que ainda habitavam os mesmos. O critério limitante da escolha dos informantes 

foi o terceiro, pois a grande maioria dos agricultores da Costa do Laranjal faz uso de 

adubação química e de herbicidas.  

 As famílias selecionadas são vizinhas e habitam um trecho da área de estudo 

separado do resto da Costa do Laranjal por um igarapé que desemboca no Rio Solimões, 

o Igarapé Altamira. Essa “separação” da Costa resultou em que os moradores do trecho 

em questão, a jusante da desembocadura do igarapé no Solimões, se reunissem numa 

comunidade à parte, a Comunidade do Santana (ver Anexo 1). A Comunidade tem esse 

nome porque todos os lotes da mesma têm como fundo de área o Lago do Santana. As 

pesquisas de campo foram feitas com o auxílio do então líder da Comunidade e sua 

esposa. 
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 Da Comunidade do Santana, o acesso ao ramal que liga a Costa do Laranjal à 

rodovia AM 070 (ramal do Laranjal) se dá atravessando o Igarapé Altamira, o que 

dificulta o transporte da produção agrícola desse trecho da Costa para o principal ponto 

de escoamento da região, a cidade de Manacapuru. Alguns agricultores afirmaram 

preferir entregar sua produção para os regatões que passam no Rio Solimões em direção 

a Manaus, que pagam bem menos do que os consumidores da feira de Manacapuru, a 

terem que levar a produção para esta cidade. Segundo eles, o trabalho com o transporte 

e os custos com a hospedagem na cidade não compensam os melhores preços adquiridos 

na feira de Manacapuru em relação ao preço pago pelos regatões.  

 A relativa inacessibilidade da Comunidade do Santana não é responsável apenas 

pelo isolamento econômico da área, mas também por um isolamento técnico-científico. 

Durante os trabalhos de campo junto aos moradores de Santana, foi observado que 

técnicos do IDAM - Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do 

Amazonas, órgão estadual de assistência técnica rural - nunca vão até aquela parte da 

Costa do Laranjal. “Eles param no igarapé”, afirmou um morador da Comunidade. Da 

mesma forma, segundo os moradores do local, essa foi a primeira vez que um grupo de 

pesquisa desenvolveu estudos na Comunidade.   

Acredita-se que justamente por causa deste duplo isolamento, a Comunidade do 

Santana ainda mantém padrões mais tradicionais de agricultura (como o não uso de 

agrotóxicos nem de fertilizantes químicos), se a compararmos com o resto da Costa do 

Laranjal. Observou-se, de fato, que quase todos os agricultores residindo na parte da 

Costa mais acessível ao escoamento de sua produção agrícola (ou seja, a montante da 

desembocadura do Igarapé Altamira no Solimões) optavam por sistemas agrícolas mais 

intensivos e faziam uso de aditivos químicos e maquinário. Nesse sentido, Hiraoka et al. 

(2003) perceberam que na Costa do Açutuba (às margens do Rio Negro), a relativa 

proximidade com um importante mercado consumidor foi responsável pela 

intensificação e mecanização da agricultura praticada nessa área.  

 As dezessete famílias entrevistadas habitavam em doze lotes. Os lotes visitados 

tinham em média 11,8 hectares, sendo o menor deles com 3 hectares e o maior com 37,5 

hectares. Este último era dividido entre o proprietário e seus quatro filhos, todos casados 

e com filhos. Os outros lotes variavam entre 6,3 a 21 hectares. A área de Terras Pretas 

de cada lote (sem distinguir Terras Pretas propriamente ditas de Terras Mulatas) foi 

estimada a partir da quantidade de hectares cultivados e/ou em pousio neste tipo de solo 

- os agricultores da Comunidade do Santana utilizam as áreas de Terras Pretas em sua 
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quase totalidade - segundo afirmação do proprietário do lote. Obteve-se então, uma 

média de 2,54 hectares de Terras Pretas por lote, mas essa quantidade é muito variável, 

indo de 0,5 a 6,0 hectares (Tabela 1). Na realidade, a faixa de Terra Preta existente na 

Costa do Laranjal não se distribui de maneira homogênea ao longo da margem do Rio 

Solimões. Desta forma, alguns lotes possuem uma maior extensão de Terra Preta do que 

outros. A profundidade da faixa de Terra Preta também varia substancialmente por toda 

sua extensão. Em alguns lotes ela possui mais de um metro de profundidade, enquanto 

que em outros, apenas uma fina camada de Terra Preta recobre um solo extremamente 

pedregoso.  

  

Tabela 1: Uso do solo em propriedades agrícolas da Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, 
município de Manacapuru, Amazonas1.  
Lote/Família Área total 

do lote  
Área cultivada 
em TPI 

Sistema agrícola Área não 
cultivada em TPI 

1 3,0 ha ♣ 1,0 ha ♠ Pomar caseiro  
2 37,5 ha ♦ 0,5 ha ♠ Pomar caseiro  
3 9,7 ha 

 
2,0 ha 
1,0 ha * 

Pomar caseiro 
Bananal 

0,5 ha 

4 9,6 ha 1,0 ha 
1,0 ha 

Pomar caseiro 
Laranjal 

1,0 ha 

5 6,3 ha 1,5 ha Pomar caseiro  
6 6,5 ha 2,5 ha 

1,0 ha * 
0,25 ha * 
0,25 ha * 

Pomar caseiro 
Laranjal 
Consórcio feijão/abacaxi 
Roça 

 

7 21 ha 2,5 ha 
1,0 ha 
2,0 ha * 

Laranjal 
Limoal 
Consórcio melancia/mamão 

 

8 ? 1,0 ha 
?* 

Pomar caseiro 
Laranjal 

 

9 5,3 ha 1,0 ha 
0,5 ha * 

Pomar caseiro 
Consórcio acerola/laranja 

 

10 10,2 ha 2,0 ha 
 
2,0 ha 

Pomar caseiro com 
predominância de laranjeiras 
Plantação de mamão 

 

11 10,2 ha 0,5 ha Pomar caseiro 1,0 ha 
12 10,2 ha 2,0 ha Pomar caseiro 1,5 ha 
1: Nenhum cultivo foi observado em áreas de solo comum. ♣: lote dividido por dois núcleos familiares (o 
do proprietário e de sua filha); ♦: lote dividido por cinco núcleos familiares (o do proprietário e de seus 
quatro filhos); ♠: o valor indicado não representa uma área contínua, mas a soma aproximada de todas as 
áreas cultivadas no lote; *: provavelmente áreas de Terra Mulata. 
 

 

O dado mais marcante observado na coleta de dados foi que todos os 

agricultores da área de estudo só cultivam, em terra firme, nas áreas de Terra Preta e/ou 

Mulata, apesar da maior parte das propriedades serem constituídas de outro tipo de solo, 

provavelmente Latossolo amarelo (Dr. Newton Falcão, 2005, comunicação pessoal). 
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Alguns deles afirmaram já terem plantado nas áreas de solo adjacente, mas alegaram 

que o trabalho despendido para manter um cultivo nesse tipo de solo não compensa o 

retorno financeiro obtido desse cultivo. Esse dado vai de encontro ao resultado de 

pesquisas feitas junto a agricultores com acesso às TPI e a solos comuns, em que há o 

cultivo dos dois tipos de solo (German, 2003a, 2003b, 2004; Major et al. 2003; Major et 

al., 2005). 

   

As Terras Pretas de Índio da Comunidade do Santana 

 

 Os agricultores entrevistados têm consciência de estarem numa área de Terras 

Pretas, mas acreditam que esse tipo de solo tenha surgido de maneira natural (como em 

German, 2003a). Nenhum colaborador relacionou as Terras Pretas com os habitantes da 

Amazônia pré-contato. Foram encontradas, dentro dos lotes estudados, Terras Pretas 

propriamente ditas e Terras Mulatas, mas não foram feitas análises detalhadas do solo a 

fim de especificarem exatamente os tipos de solo existentes, e sua extensão, em cada 

propriedade. Por isso, salvo quando especificado, será usada a denominação “Terra 

Preta” para falar dos dois tipos de Terras Pretas - as propriamente ditas e as Terras 

Mulatas.  

 

 
Figura 1: Vantagens das Terras Pretas de Índio em relação a solos comuns, segundo agricultores da 
Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 

 

A distinção entre as Terras Pretas e os solos comuns encontrados nos lotes é 

bastante evidente para os agricultores da Comunidade. No entanto, quando perguntados 

sobre as espécies que melhor se desenvolvem num ou noutro tipo de solo (Terra Preta 

ou solo comum), as opiniões são muito variadas e algumas vezes até mesmo 

contraditórias. Acredita-se que essas contradições são resultantes de diferenças químicas 

 

"tudo dá" 

não precisa de

adubo 

as plantas

crescem melhor
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e físicas entre as porções de Terras Pretas de cada lote, o que faz com que algumas 

espécies se desenvolvam melhor em alguns lotes, e não em outros. 

As opiniões sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de solo foram 

relativamente unânimes (Figuras 1 e 2), e também foram encontradas em outros 

trabalhos junto a agricultores ocupantes de áreas com TPI. As vantagens citadas - em 

afirmações como “nas Terras Pretas tudo dá”, ou “ela (a Terra Preta) não precisa de 

adubo” - traduzem a percepção dos agricultores do Santana em relação à fertilidade e à 

aptidão agrícola das Terras Pretas para espécies demandantes em nutrientes (também 

em German, 2004). As principais desvantagens das Terras Pretas mencionadas foram 

uma maior velocidade no crescimento de invasoras (como em Major et al., 2003 e 

German, 2004), e uma maior incidência de formigas em relação às áreas de solos 

comuns. A inaptidão agrícola das Terras Pretas para com algumas espécies – a banana e 

a mandioca – obteve três citações como sendo uma desvantagem desses solos.  

 

muita invasora

muita formiga

não é boa para

banana

não é boa para

mandioca

 
Figura 2: Desvantagens das Terras Pretas de Índio em relação a solos comuns, segundo os agricultores da 
Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 

 

Quando perguntados sobre o assunto, a maioria dos agricultores entrevistados 

fez a distinção entre os dois tipos de Terras Pretas - Terras Pretas propriamente ditas e 

Terras Mulatas - assim como foi encontrado por German (2003b) em comunidades do 

Rio Negro e do Rio Urubu. A esse respeito ouvimos afirmações de que existem 

diferenças “entre as Terras Pretas de uns e de outros”, e entre “as Terras Pretas de 

diferentes locais num mesmo lote”.  

 Essas diferenças detectadas são de aspecto visual, como cor e profundidade, e 

também em relação às espécies que se desenvolvem num ou noutro tipo de Terra Preta. 

Durante as observações participativas, constantemente ouvimos agricultores 

comentarem que uma determinada espécie plantada no sítio de um vizinho tinha 
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“pegado” melhor (ou pior) que àquela plantada no seu lote. Segundo os colaboradores, a 

relação dessas diferenças de desenvolvimento de determinadas espécies com o solo era 

direta. Indagados sobre a possibilidade dessas diferenças serem oriundas das matrizes 

(sementes, mudas) dos diversos indivíduos encontrados nos lotes, os agricultores 

afirmaram que isso seria pouco provável, já que existe uma intensa troca de sementes e 

mudas dentro da Comunidade, fazendo com que os diversos indivíduos de uma mesma 

espécie encontrados nos lotes tenham praticamente a mesma origem. 

  

Os sistemas agrícolas da Comunidade do Santana 

 

O sistema agrícola predominante na área de estudo é o pomar caseiro, presente 

em 11 dos 12 lotes estudados (Tabela 1). Os pomares, chamados de “sítios” pelos 

moradores da Costa, situam-se sempre ao redor das casas, em área de Terra Preta e/ou 

Mulata. De acordo com Fernandes e Nair (1986), os pomares caseiros são sistemas 

agroflorestais nos quais cresce uma mistura de árvores e arbustos multifuncionais em 

associação com espécies comestíveis anuais e perenes, manejados por intenso trabalho 

familiar e voltados essencialmente para a subsistência. Segundo Blanckaert et al. 

(2004), a grande diversidade das plantas encontradas em um pomar caseiro fornece 

produtos que atendem a várias necessidades domésticas da família que detém o pomar: 

alimentação, remédios, fibras, sombra, construção, alimentação para os animais de 

criação, ornamentação, cosméticos e até mesmo uso religioso e cerimonial. Ainda 

segundo os autores, nesses sistemas apenas o excedente é comercializado nas feiras 

locais.  

 Na Comunidade do Santana, no entanto, dos pomares caseiros se retiram 

essencialmente os produtos que são comercializados e que constituem as principais 

fontes de renda das famílias, a saber, a laranja e a polpa de cupuaçu. Contrariamente às 

referências citadas acima, o excedente desses produtos é que é consumido pelas famílias 

ou dado de presente para vizinhos, parentes e amigos. 

 Além dos pomares caseiros, outros sistemas agrícolas foram encontrados em 

áreas de Terras Pretas: monocultivos de laranja, mamão, banana, limão e ainda 

consórcio de acerola com laranja, de feijão com abacaxi e de melancia com mamão 

(Tabela 1). Esses sistemas geralmente se dispõem como uma continuação dos pomares 

caseiros, em direção aos fundos dos lotes. Apenas dois agricultores afirmaram utilizar as 

estreitas áreas de várzea que aparecem durante as secas nas margens do Solimões, em 
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frente ao seu lote. Eles cultivam hortaliças e uma variedade de mandioca de crescimento 

rápido, a “mandioca de seis meses”. Um esquema dos sistemas agrícolas encontrados e 

sua disposição nos lotes é apresentado no Anexo 2. 

 Analisando o histórico da utilização da terra na Comunidade do Santana, 

notadamente nas áreas compreendendo os pomares caseiros, verificamos que não houve 

mudança significativa na escolha das espécies cultivadas naquele lugar desde sua 

ocupação até os dias de hoje. Os lotes vêm sendo passados de pai para filho desde a 

primeira geração que ali chegou, e os herdeiros subseqüentes, em geral, não retiram as 

espécies presentes nos pomares, apenas eliminam os indivíduos mais velhos, 

substituindo-os por indivíduos jovens das mesmas espécies, e algumas vezes, 

acrescentam outras espécies de interesse.  

 O morador mais antigo da Comunidade do Santana, Seu Nelson, afirmou que 

quando seus pais chegaram na região, há mais de oitenta anos atrás, existia muita 

seringa e cacau (dado confirmado em Miller e Nair, 2006). Essas espécies foram 

intensamente exploradas pelos agricultores que primeiro chegaram na Costa do 

Laranjal, mas foram, paulatinamente, sendo substituídas pela laranja. 

Concomitantemente, várias espécies frutíferas, hortaliças e plantas aromáticas e 

medicinais foram sendo plantadas, ou incentivadas, nos arredores das casas. Isso 

originou os pomares caseiros presentes hoje na região, ricos em laranja, cupuaçu, 

mamão, manga, abacate, coco, jambo, pimenta, etc.  

 Outra espécie bastante presente nos pomares da Comunidade, a acerola, foi 

introduzida mais recentemente na região, seu plantio sendo incentivado por programa de 

desenvolvimento rural oferecido pelo IDAM. A esse respeito, muitos agricultores 

comentaram que, na Comunidade do Santana, o programa não tinha dado certo. 

Segundo eles, na outra parte da Costa do Laranjal, à montante da desembocadura do 

Igarapé Altamira no Solimões, o programa deu certo porque ali se faz intenso uso de 

agrotóxicos e aditivos químicos. Além disso, o IDAM presta assistência técnica regular 

aos agricultores daquela área. Enquanto que nessa parte da Costa do Laranjal muitos 

agricultores mantêm monocultivos de acerola, na Comunidade, alguns indivíduos (em 

maior ou menor número, de acordo com o lote) compõem os pomares caseiros. Apenas 

um agricultor consegue manter 0,5 hectare de um consórcio de acerola com laranja 

(Tabela 1), mas este está praticamente abandonado devido ao baixo rendimento das 

acerolas. O agricultor que detém o consórcio afirmou que vai deixar “o mato crescer” 

para posteriormente derrubar e plantar outras espécies. 
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 O único sistema agrícola que perdura no tempo desde o início da ocupação da 

Costa do Laranjal é o pomar caseiro. Essa observação não surpreende, em se tratando o 

pomar da fonte primária de alimentos, lazer, remédios e outros para as famílias e, sendo 

ele, na Comunidade do Santana, a principal fonte de renda dos agricultores. As poucas 

áreas em que foi encontrado um sistema mais intensivo de agricultura, como consórcios 

e monocultivos, tiveram ocupações e espécies variadas ao longo do tempo. Uma área 

em que hoje existe um bananal já foi ocupada por um plantio de hortaliças. Um 

consórcio de acerola com laranja ocupa hoje o lugar em que foi plantado feijão, que por 

sua vez substituiu um plantio de mamão.  

 Apenas um agricultor afirmou plantar mandioca em terra firme. Os demais não o 

fazem principalmente por dois motivos. Alguns agricultores afirmaram que o esforço 

físico e o tempo alocados na preparação da farinha de mandioca não compensam o 

preço de venda da farinha. Assim, eles preferem vender outros produtos, mais rentáveis, 

e com o dinheiro adquirido comprar a farinha para consumo próprio. Outro motivo 

alegado por alguns agricultores da Comunidade foi que a mandioca e a macaxeira “não 

dão bem” nas Terras Pretas. Esse resultado converge com os resultados encontrados por 

German (2003b) junto a comunidades dos Rios Negro e Urubu, em que agricultores 

também não plantavam mandioca nas Terras Pretas porque segundo eles, ela não se 

desenvolvia satisfatoriamente nesse tipo de solo. A constatação empírica dos 

agricultores estudados por German (2003b) e neste trabalho confirma a idéia de Moran 

(1989), de que a mandioca é uma espécie que não está perfeitamente adaptada a alguns 

ambientes específicos encontrados na Amazônia, como as áreas de Terras Pretas. 

Segundo ele, a mandioca está adaptada a solos caracterizados por baixos teores em 

fósforo e potássio, altas taxas de alumínio e pH muito baixo, o que, de fato, não são 

características próprias das Terras Pretas de Índio.  

 No entanto, há vinte anos atrás a mandioca era plantada em quase todos os lotes 

visitados, mas, nessa época, ela já era plantada nas áreas de solo comum, e não nas 

Terras Pretas. Provavelmente os agricultores de então já haviam percebido que a 

mandioca não estava bem adaptada a esse tipo de solo. O motivo pelo qual os 

agricultores foram deixando, pouco a pouco, de cultivar a mandioca é o mesmo que faz 

com que eles não a plantem mais nos dias de hoje. Com a demanda cada vez maior de 

trabalho na colheita de laranja e na extração da polpa de cupuaçu, produtos bem mais 

rentáveis que a farinha de mandioca, a força de trabalho se deslocou para essas 

atividades e o “mato foi crescendo” nas áreas onde antes se plantava mandioca. 
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Ainda segundo Moran (1989) o milho, por outro lado, seria uma espécie bem 

adaptada às Terras Pretas de Índio, pois dependem de um solo rico em nutrientes e 

pouco ácidos para se desenvolverem. Alguns agricultores tradicionais já têm 

consciência disto. Os Araweté do Igarapé Ipixuna (margem direita do Rio Xingu) 

moram numa área de Terras Pretas, onde 82% das áreas de cultivo são cobertas por 

milho (Balée, 1989). Eles chamam as Terras Pretas de iwi-howime´e, que quer dizer 

“solo azul” e dizem que as Terras Pretas “fazem o milho crescer” ou “fazem o milho 

feliz”. Nos trabalhos de German (2003b) e Major et al. (2003), os agricultores estudados 

plantavam milho preferencialmente em Terras Pretas, apesar de cultivarem diversos 

outros produtos nos solos adjacentes. Na Costa do Laranjal apenas um agricultor 

estudado estava iniciando um plantio de milho no seu lote. Os demais não 

demonstraram interesse no plantio dessa espécie. Eles preferem, mais uma vez, alocar 

força de trabalho e tempo nas frutíferas das quais tiram o sustento da família. 

Foram encontradas 50 espécies comestíveis nos lotes visitados, das quais 36 são 

frutíferas. As outras compreendem hortaliças, condimentos e outros (Tabela 2). Todas 

as espécies foram encontradas nos pomares caseiros, menos o feijão, encontrado apenas 

em um consórcio com abacaxi. Os pomares caseiros são muitas vezes utilizados como 

banco de mudas e campo de experimentação agrícola das espécies cultivadas em 

sistemas mais intensivos (Miller e Nair, 2006). Por isso, mesmo as espécies encontradas 

em monocultivos ou consórcios também o são nos pomares. Nesse caso, os indivíduos 

cultivados nos pomares são para consumo da família, enquanto que os indivíduos 

cultivados no sistema mais intensivo são destinados à comercialização. 

 

 

 

 
 



 

 

24 

Tabela 2: Espécies comestíveis que ocorrem nos diversos sistemas agrícolas da Comunidade do Santana, 
Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas.  
Nome vulgar Nome científico Família PC MC CS 
Abacate Persea americana Mill. Lauraceae X   
Abacaxi Ananas comosus (L.) Merril Bromeliaceae X  X 
Açaí Euterpe oleracea Mart. Arecaceae X   
Acerola Malpighia glabra L. Malpighiaceae X X  
Araçá Psidium acutangulum DC Myrtaceae X   
Bacaba Oenocarpus bacaba Mart. Arecaceae X   
Banana Musa sp. Musaceae X X  
Biribá Rollinia mucosa Baill. Annonaceae X   
Cacau Theobroma cacao L. Sterculiaceae X   
Café Coffea cf. canephora Pierre ex A. Froehner Rubiaceae X   
Caju Anacardium occidentale L. Anacardiaceae X   
Camu-camu Myrciaria sp. Myrtaceae X   
Carambola Averrhoa carambola L. Oxalidaceae X   
Castanha do 
Brasil 

Bertholletia excelsa H&B Lecythidaceae X   

Cebola Allium cepa L. Liliaceae X   
Cebolinha Allium schoenoprasum L. Liliaceae X   
Chicórea Eryngium foetidum L. Apiaceae X   
Coco Cocos nucifera L. Arecaceae X   
Coentro Coriandrum sativum L. Apiaceae X   
Couve Brassica oleracea L. Brassicaceae X   
Cupuaçu Theobroma grandiflorum (Willd. Ex. Spreng.) 

Schum. 
Sterculiaceae X   

Feijão Vigna unguiculata (L.) Walp. Papilionaceae   X 
Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae X   
Graviola Annona muricata L. Annonaceae X   
Ingá Inga sp. Mimosaceae X   
Jambo Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry Myrtaceae X   
Jambolão Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae X   
Jambu Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Asteraceae X   
Jerimum Cucurbita sp. Cucurbitaceae X   
Laranja paulista Citrus sp. Rutaceae X X  
Laranja da terra Citrus sp. Rutaceae X   
Limão cidra Citrus sp. Rutaceae X   
Limão galego Citrus sp. Rutaceae X   
Limão taiti Citrus sp. Rutaceae X X  
Mamão Carica papaya L. Caricaceae X X X 
Mandioca Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae X   
Manga Mangifera indica L. Anacardiaceae X   
Maracujá Passiflora edulis Sims.f. Passifloraceae X   
Mari Poraqueiba paraensis Ducke Icacinaceae X   
Melancia Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Cucurbitaceae X  X 
Milho Zea mays L. Poaceae X   
Pepino Cucumis sativus L. Cucurbitaceae X   
Pimenta de cheiro Capsicum chinensis Jacq. Solanaceae X   
Pimenta ardida Capsicum chinensis Jacq. Solanaceae X   
Pitanga Eugenia uniflora L. Myrtaceae X   
Pitomba Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk Sapindaceae X   
Pupunha Bactris gasipaes Kunth Arecaceae X   
Quiabo Abelmoschus esculentus (L.) Moench Malvaceae X   
Sapota Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Bombacaceae X   
Tangerina Citrus sp. Rutaceae X   
Tucumã Astrocaryum aculeatum Meyer Arecaceae X   
PC: pomares caseiros; MC: monocultivos; CS: consórcios.  
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O manejo dos sistemas agrícolas na Comunidade do Santana 

 

 Várias práticas de manejo foram observadas nos sistemas agrícolas da 

Comunidade (Tabela 3). Como a agricultura feita na Comunidade do Santana está 

inserida em áreas de Terras Pretas, muitas práticas de manejo observadas são comuns a 

quase todos os lotes e algumas delas também foram encontradas em outros trabalhos 

realizados junto a agricultores que habitam em Terras Pretas de outras localidades.  

 Murrieta e WinklerPrins (2003), num estudo sobre pomares caseiros na Ilha de 

Ituqui, baixo Rio Amazonas, Pará, observaram que esses sistemas agrícolas eram em 

sua grande maioria mantidos pelas mulheres da comunidade (dado também observado 

por Blanckaert et al., 2004). Na Costa do Laranjal isso não acontece sistematicamente. 

Nos lotes em que o único sistema agrícola existente é o pomar caseiro, os homens são 

os responsáveis pela manutenção dos mesmos, as mulheres prestando algum auxílio no 

manejo de algumas espécies e na colheita dos produtos a serem consumidos ou 

comercializados. Nos lotes em que existem mais de um sistema agrícola, os homens se 

ocupam dos sistemas mais intensivos enquanto que as mulheres são responsáveis pelos 

pomares caseiros. Note-se que em ambos os casos, os homens são os principais 

mantenedores dos sistemas que mais contribuem para a renda familiar, sejam eles 

monocultivos de frutíferas, consórcios ou os próprios pomares caseiros.   

 A principal prática realizada nos pomares caseiros do Santana é a retirada e a 

substituição de indivíduos velhos por indivíduos jovens de mesma espécie. Essa 

atividade é realizada por todos os moradores da Comunidade. A capina, ou a retirada de 

invasoras com enxada, foice ou terçado, foi citada por todos os agricultores 

entrevistados, e é realizada em todos os sistemas agrícolas da Comunidade. O produto 

das capinas, em geral, serve como adubo orgânico para os pomares, os monocultivos e 

os consórcios, seja ele deixado diretamente no solo em que foi cortado, juntamente com 

restos de poda, ou amontoado e queimado, sendo posteriormente depositado no solo.  

O fogo é utilizado amplamente na Comunidade do Santana, não só no caso 

citado acima, mas também nas folhas e galhos secos varridos do chão dos pomares e 

dos terreiros - a “varredura” também é praticada por todos os agricultores entrevistados 

- e nos restos de matéria orgânica oriundos das casas. Em realidade, a utilização de 

restos de matéria orgânica oriundos das casas nos pomares caseiros (essencialmente 

restos de comida, cascas de frutas e verduras) não foi citada por nenhum agricultor, mas 
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foi observada em todos os lotes visitados, sobretudo a utilização de cascas quebradas de 

cupuaçu. A adubação das plantas do “sítio” é feita de maneira seletiva. São favorecidas 

as espécies mais exigentes em nutrientes, como a laranja, a acerola e o mamão, e as 

hortaliças, geralmente plantadas em jiraus (também em WinklerPrins, 2002). 

 

Tabela 3: Frequência de práticas de manejo encontradas nos diversos sistemas agrícolas da Comunidade 
do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 
Práticas de manejo MC CS PC 
Substituição de indivíduos velhos por 
indivíduos jovens 

  1 

Capina 1 1 1 
“Varredura”   1 
Utilização de restos de capina e/ou poda como 
adubo verde 

0,86 1 0,25 

Utilização de restos de capina e poda queimados 
como adubo 

0,29  0,44 

Utilização de restos de matéria orgânica de 
origem doméstica como adubo 

  1 

Utilização de esterco de galinha como adubo 
orgânico 

0,29  1* 

Adubação seletiva de espécies de interesse   1 
Utilização de práticas orgânicas de controle de 
pragas e doenças 

0,14  0,13 

Rega no verão 0,14 0,25  
MC: monocultivos, n=7; CS: consórcios, n=3; PC: pomares caseiros, n=16. * Essa adubação não é 
intencional, mas ocorre pela livre perambulação das galinhas nos lotes. 

 

 

 A adubação orgânica com esterco de galinha se faz de maneira passiva nos 

pomares caseiros. Mesmo sendo criadas por apenas oito agricultores, a inexistência de 

barreiras entre as propriedades permite a livre perambulação das galinhas pelos lotes e, 

em conseqüência, o depósito de seus excrementos em todos os pomares. Nos sistemas 

agrícolas intensivos, apenas um informante afirmou comprar e utilizar esse tipo de 

adubo nos seus cultivos.  

Nenhum agricultor entrevistado afirmou ter notado uma diminuição da 

fertilidade de seus solos ao longo do tempo. Ainda que sem a intencionalidade de recriá-

los, algumas práticas de manejo efetuadas pelos agricultores do Santana são 

provavelmente responsáveis pela manutenção da fertilidade da mancha de TPI 

encontrada na área de estudo. Dentre essas práticas destacam-se o uso de esterco de 

galinha, restos de capina, poda, varredura e matéria orgânica oriunda das casas, e a 

utilização do fogo de maneira moderada. Procedimentos semelhantes foram observados 

por WinklerPrins (2002) em pomares caseiros do município de Santarém, Pará. A 

incorporação de matéria orgânica queimada é responsável, na área estudada, pela 
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construção da chamada “terra queimada”, que poderia, segundo a autora, estar 

contribuindo para a criação e a manutenção das Terras Pretas de Índio existentes na área 

estudada. 

 Algumas práticas orgânicas de controle de pragas e doenças foram mencionadas 

nas observações participativas. Uma agricultora contou que põe fogo nos restos de 

capina amontoados na base de algumas frutíferas, como o cupuaçu e a laranja, para que 

a fumaça afaste os parasitas e as pragas dessas espécies. Dois agricultores afirmaram 

que utilizam óleo mineral nas folhas de algumas espécies para combater pragas. 

 Foram encontradas poucas áreas de Terras Pretas não cultivadas quando da 

realização das observações participativas. Apenas dois agricultores entrevistados 

afirmaram que as áreas não cultivadas encontradas em seus lotes consistiam em áreas 

em pousio.  

  

Considerações finais 

  

 Vasta literatura comprova que as populações que viviam na Amazônia antes da 

chegada do europeu contornaram as adversidades do meio em que viviam a fim de 

torná-lo mais produtivo (Balée, 1989; Roosevelt, 1989; Denevan, 1992, 1998, 2001; 

Peters, 2000; Lentz, 2000). Atualmente, grupos humanos adaptam-se ao meio em que 

habitam manipulando-o (Hecht e Posey, 1989; WinklerPrins, 2002; Hecht, 2003) e 

manejando os recursos disponíveis, notadamente aqueles construídos por antigos 

ocupantes (German, 2004), como as florestas e os solos antrópicos. No caso das Terras 

Pretas de Índio, o homem que aí se instala, após sua criação, aprende a otimizar sua 

utilização plantando espécies exigentes em nutrientes. A escolha dessas espécies 

depende de fatores culturais, das oportunidades de mercado no qual está inserida a 

população, de incentivos político-econômicos ou até mesmo dos gostos pessoais de 

cada agricultor. Em alguns casos planta-se milho ou hortaliças, e no caso da Costa do 

Laranjal, frutíferas como laranja, mamão e acerola.  

Assim como em German (2004), na Costa do Laranjal não há uma 

intencionalidade na recriação das TPI, certamente, porque tanto os agricultores da Costa 

quanto aqueles estudados pela autora consideram as TPI como sendo solos de origem 

natural e não solos construídos pelo homem. Por outro lado, contrariamente a German 

(2003b), nenhum agricultor da Comunidade do Santana mencionou diminuição na 

fertilidade das Terras Pretas da região. As práticas agrícolas efetuadas nos sistemas de 
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cultivo, como a constante utilização de adubo orgânico e o uso moderado do fogo, 

certamente são responsáveis pela manutenção da fertilidade das Terras Pretas do 

Santana ao longo do tempo.  

 Alguns autores afirmam que a proximidade com um mercado consumidor 

(Blanckaert et al., 2004; Major et al., 2005), e até mesmo a modernização dos meios de 

produção (Altieri et al., 1987) podem comprometer a diversidade dos sistemas agrícolas 

tradicionais. German (2004), inclusive, acredita que a proximidade com um centro 

urbano importante não só incentiva como possibilita a mecanização e a intensificação de 

sistemas agrícolas inicialmente mais tradicionais. Na Comunidade do Santana, vimos de 

fato que o relativo isolamento geográfico e técnico-científico mantém uma alta 

diversidade de espécies nos pomares caseiros, ligada a práticas tradicionais de 

agricultura. Esse dado poderia ser validado com mais precisão com estudos mais 

detalhados sobre os sistemas agrícolas da outra parte da Costa do Laranjal, a mais 

próxima do acesso a Manacapuru, onde sistemas agrícolas mais intensivos e 

mecanizados podem ser encontrados. 

 A implementação de programas de extensão rural que visem o desenvolvimento 

de cultivos de alta demanda no mercado, como cítricos, acerola e mamão, compromete a 

biodiversidade dos sistemas agrícolas mais tradicionais. Tais programas deveriam ser 

focados na otimização de cultivos extensivos, com o aproveitamento dos recursos 

disponíveis no sistema e dos conhecimentos locais adquiridos por experimentação ao 

longo do tempo. 

 O conjunto de sistemas agrícolas da Comunidade do Santana, notadamente os 

pomares caseiros, por serem sistemas dinâmicos que compreendem uma grande 

diversidade de espécies, são sistemas agrícolas que mantêm sua produtividade 

relativamente estável ao longo do tempo e garantem a segurança alimentar das famílias. 

Além disso, são sistemas compatíveis com o nível financeiro dos agricultores, pois não 

requerem altos investimentos em tecnologia, como insumos agrícolas e maquinário. 

Além disso, na Comunidade do Santana, o cultivo permanente numa área específica, a 

saber, nas áreas de Terras Pretas, com o desenvolvimento in situ de práticas de manejo 

voltadas para a manutenção da fertilidade do solo ao longo dos anos, certamente é 

responsável não só pela conservação da mancha de Terra Preta encontrada naquela parte 

da Costa do Laranjal, como também pela conservação das áreas de floresta existentes 

nos lotes da Comunidade. 
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CAPITULO 2 

PLANTAS MEDICINAIS ENCONTRADAS EM TERRAS PRETAS DE INDIO 

NA COSTA DO LARANJAL, MANACAPURU, AMAZONAS 

 

Introdução 

 

Comunidades rurais e plantas medicinais 

 

O uso de espécies vegetais com fins curativos ocorre desde que o homem 

começou um longo percurso de manuseio, adaptação e modificação dos recursos 

naturais para seu próprio benefício (Di Stasi, 1996a). O conhecimento tradicional 

associado ao uso de plantas medicinais foi adquirido de maneira empírica durante 

milhares de anos e repassado geração após geração (Elisabetsky, 1987; Medeiros et al., 

2004). Esse conhecimento persiste até hoje e as plantas medicinais ainda representam o 

único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos (Di Stasi, 1996b). De 

fato, vários estudos comprovam o uso de plantas medicinais por grupos indígenas 

(Elisabetsky, 1987; Anderson e Posey, 1989; Balée e Gély, 1989; Boom, 1989; Milliken 

e Albert, 1997; Milliken, 1998) e por populações locais, como caboclos, ribeirinhos e 

comunidades rurais (Amorozo e Gély, 1988; Amorozo, 2002; Wezel e Bender, 2003; 

Coomes e Ban, 2004; Rao et al., 2004; Shanley e Rosa, 2004; Medeiros et al., 2004; 

Klüppel, 2005).  

  Apesar da grande maioria das espécies medicinais ser obtida por extrativismo 

(Schmincke, 1995; Furlan, 1996), alguns estudos apontam para o cultivo de plantas 

medicinais por comunidades tradicionais. Esses estudos demonstram a importância dos 

pomares caseiros no cultivo de plantas medicinais (Balée e Gély, 1989; Wezel e Bender, 

2003; Blanckaert et al., 2004; Coomes e Ban, 2004; Medeiros et al., 2004;), não só em 

países de clima tropical como em todo o mundo (Rao et al., 2004). Os pomares caseiros 

são sistemas agroflorestais que compreendem uma grande variedade de espécies de 

morfologia e utilidade diversas (Kumar e Nair, 2004), submetidas a intenso manejo, de 

forma permanente ou semi-permanente (Blanckaert et al., 2004). Esses sistemas 

agrícolas não só contribuem para garantir uma maior segurança alimentar dos 

agricultores que os mantêm, como também representam locais de convivência e 

ocupação para eles (WinklerPrins, 2002).  
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Segundo Rao et al. (2004), as plantas medicinais são componente obrigatório 

dos pomares caseiros, e isso sob três formas: (1) espécies cultivadas exclusivamente 

para fins medicinais; (2) espécies cultivadas por outras funções, que têm função 

medicinal complementar; e (3) espécies invasoras toleradas por terem ação medicinal. 

Três principais fatores influenciam a ocorrência das espécies de plantas 

medicinais encontradas em lotes agrícolas: fatores sócio-culturais (Amorozo, 2002; 

Klüppel, 2005), como a origem étnica/regional do agricultor que mantém o lote, e/ou o 

conhecimento herdado e adquirido de parentes e amigos; fatores econômicos (Rao et al., 

2004), como a proximidade com um mercado consumidor importante ou a facilidade de 

acesso a espécie(s) de alta demanda no mercado, e fatores ambientais do local em que 

esse lote se encontra (Wezel e Bender, 2003), como clima, insolação, regime 

pluviométrico e tipo de solo. 

 

As Terras Pretas de Índio 

 

As Terras Pretas de Índio são solos de alta fertilidade, com pH em torno de 6.0, 

elevado teor de fósforo, cálcio e de matéria orgânica (Falesi, 1967). Elas são 

encontradas em toda a Amazônia (Kern et al., 2003), em diversos contextos ecológicos 

(Woods, 2003), em forma de manchas circulares de 0,5 a 10 ha, podendo chegar a 100 

ha ou mais, ou em faixas que podem alcançar alguns quilômetros de comprimento nos 

platôs ao longo de rios (Smith, 1980; Denevan, 1996, 1998, 2001). 

As características mais visíveis da TPI são a cor escura e a presença, em todo o 

horizonte superficial – que pode chegar até dois metros de profundidade em alguns 

sítios arqueológicos – de carvão e pedaços de cerâmica em grande quantidade (Smith, 

1980). Ademais, suas aptidões agrícolas são diversas dos solos predominantes na 

Amazônia, em geral pobres em nutrientes, ácidos e álicos (German, 2003b; Major et al., 

2003; Hiraoka et al., 2003). 

Dois estudos mencionam a ocorrência de plantas medicinais em TPI. 

WinklerPrins (2002), estudando 21 pomares caseiros encontrados em área urbana do 

município de Santarém, Pará, a maioria em TPI, detectou que 45% das espécies úteis 

encontradas eram medicinais. Em um estudo comparativo sobre invasoras em TPI e 

solos comuns, Major et al. (2005a) apontam para espécies que se desenvolvem melhor, 

ou só se desenvolvem, em determinado tipo de solo. Os autores observaram também 

que, das 98 espécies de invasoras encontradas em TPI, dez eram consideradas 
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medicinais pelos agricultores que participaram do estudo. Em Lorenzi e Matos (2002), 

foi verificado que 20 das espécies encontradas por Major et al. (2005a) têm 

propriedades medicinais.  

Estudos etnobotânicos em TPI podem trazer informações valiosas quanto à 

aptidão agrícola desses solos para determinadas espécies vegetais. Esse trabalho teve 

como objetivo avaliar se a presença de Terras Pretas de Índio determina a escolha e/ou 

ocorrência das plantas medicinais encontradas em propriedades rurais existentes nesses 

solos. Para tanto, foram feitos estudos de campo junto a agricultores que habitam em 

áreas de Terras Pretas e em solos comuns, na Costa do Laranjal, em Manacapuru, 

Amazonas, verificando-se as espécies ocorrentes em cada propriedade e a similaridade 

entre elas. Também foram feitas entrevistas a fim de identificarem os fatores, dentre os 

fatores elencados acima, que podem estar determinando a presença - ou a ausência - de 

espécies medicinais nas Terras Pretas de Índio. 

 

Material e Métodos 

    

Caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido na Costa do Laranjal, município de Manacapuru, 

Amazonas (Anexo 1). A Costa do Laranjal está situada na margem esquerda do Rio 

Solimões, em um platô de terra firme na área da gleba de Bela Vista. A gleba foi 

incorporada ao Projeto de Imigração e Colonização (PIC) Bela Vista, em 1942, pelo 

então Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC), atualmente Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O acesso à Costa do Laranjal se 

dá pelo ramal do Laranjal, que liga o km 59 da rodovia AM 070 ao Rio Solimões. Este 

ramal foi incorporado a um projeto de assentamento pela prefeitura de Manacapuru em 

1986.  

Segundo os moradores locais, a Costa do Laranjal foi reocupada no século XIX, 

por imigrantes nordestinos e de outros países, como a Inglaterra. A Costa do Laranjal 

detém esse nome porque originalmente era um centro de plantio de laranja. 

Posteriormente, os agricultores diversificaram seus cultivos e hoje plantam-se 

principalmente, além de laranja, cupuaçu, acerola e mamão. 

Existem aproximadamente 68 famílias residindo na Costa do Laranjal. Todos os 

lotes da Costa dispõem-se de frente para o Rio Solimões, e possuem uma área de Terra 
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Preta que se estende por uma faixa de cerca de 100 metros de largura paralelamente à 

margem do rio. A agricultura praticada é estimulada por dois centros consumidores 

importantes, Manacapuru e Manaus. 

As famílias que participaram desse trabalho são vizinhas e habitam um trecho da 

área de estudo separado do resto da Costa do Laranjal por um igarapé que desemboca 

no Rio Solimões, o Igarapé Altamira. Essa “separação” da Costa resultou em que os 

moradores do trecho em questão, a jusante da desembocadura do igarapé no Solimões, 

se reunissem numa comunidade à parte, a Comunidade do Santana (ver Anexo 1). A 

Comunidade tem esse nome porque todos os seus lotes têm como fundo de área o Lago 

do Santana. Nela, a principal fonte de renda e alimento para seus moradores são os 

pomares caseiros.  

 

Metodologia empregada na pesquisa 

 

Foram feitas observações participativas e entrevistas semi-estruturadas (Martin, 

1995; Albuquerque e Lucena, 2004) nos meses de abril e maio de 2005 junto aos 

agricultores da Comunidade do Santana. A Comunidade foi escolhida porque todos os 

seus moradores nasceram e foram criados no local, o que permite uma maior 

familiaridade com as Terras Pretas de Índio e suas especificidades. Além disso, na 

Comunidade, os agricultores ainda praticam uma agricultura relativamente tradicional, 

sem uso de fertilizantes agrícolas, aditivos químicos ou agrotóxicos em seus cultivos, o 

que é de fundamental importância na análise do efeito do solo na ocorrência de 

determinadas espécies. 

As pesquisas de campo foram feitas em treze lotes, com o auxílio do então líder 

da Comunidade e sua esposa. Desses treze lotes, doze situam-se de frente para o Rio 

Solimões e incluem uma faixa de Terra Preta de largura variável. O 13o lote tem como 

frente o Lago do Santana, e tem como característica principal a ausência de TPI. Na 

verdade, esse não é um lote propriamente dito, mas sim uma cessão de uma porção de 

um lote por seu proprietário a um casal de idosos. Como o casal mantém seus próprios 

sistemas agrícolas e praticamente não tem contato com o resto do lote (ocupado pelo 

proprietário e sua família), sua porção de terra foi considerada como sendo um lote a 

parte.  

As espécies medicinais que ocorriam nos lotes visitados foram identificadas com 

o apoio do botânico Carlos Alberto Cid Ferreira, do Instituto Nacional de Pesquisas da 
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Amazônia - INPA, Manaus, Amazonas. As espécies não identificadas no local de 

ocorrência foram coletadas e depositadas no herbário do INPA para posterior 

identificação. 

A similaridade em espécies medicinais entre os diversos lotes foi calculada com 

o coeficiente de Sorensen (Brower et al., 1998), de acordo com a equação: 

S = 2c/s1+s2 

onde S é o coeficiente de Sorensen ou índice de similaridade entre as áreas comparadas, 

c é o número de espécies comuns às duas áreas comparadas, s1 o número de espécies 

que só ocorrem na área 1 e s2 o número de espécies que só ocorrem na área 2.  

 A fim de resguardar o conhecimento dos agricultores que participaram do 

estudo, a utilidade das plantas medicinais encontradas não foi perguntada, e por isso não 

consta dos resultados desse trabalho. 

 

Resultados e Discussão 

  

As plantas medicinais na Comunidade do Santana 

 

Apesar de possuírem diversos sistemas agrícolas, as famílias da Comunidade do 

Santana têm como fonte exclusiva de plantas medicinais os pomares caseiros, assim 

como foi encontrado por Coomes e Ban (2004), em um estudo com agricultores 

ribeirinhos do Peru. Com exceção do pomar caseiro do lote que não contém Terras 

Pretas - o lote da Dona Délia - todos os pomares da Comunidade do Santana ocorrem 

integralmente em TPI.  

Foram encontradas 79 espécies consideradas medicinais nos pomares caseiros 

com Terras Pretas, e 27 espécies no pomar da D. Délia (Tabela 1). Todos os lotes têm, 

no mínimo, uma espécie medicinal. A média de espécies encontradas por lote foi de 15 

espécies (mínimo = 1, máximo = 34). A espécie mais comum foi a mangarataia 

(Zingiber officinale), seguida pelo capim santo (Cymbopogon citratus), o peão roxo 

(Jatropha gossypiifolia), a cidreira (Lippia sp.) e a alfavaca (Ocimum selloi) (Apêndice 

A). Cinqüenta e nove espécies foram encontradas exclusivamente nos lotes com TPI e 

oito espécies exclusivamente no lote sem TPI.  
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Tabela 1: Participação das plantas medicinais na quantidade de espécies úteis encontradas em diferentes 
pomares caseiros na América Tropical. 

Local Pomares 
estudados 

Espécies 
úteis totais 

Espécies medicinais/ 
Proporção em relação às 
espécies úteis totais 

Referência bibliográfica 

Leste de Cuba 20 101 21/ 21% Wezel e Bender, 2003 
Nordeste do 
Peru 

24 82 10/ 12% Coomes e Ban, 2004 

Centro do 
México 

30 233 20/ 9% Blanckaert et al., 2004 

Santarém, 
Pará/Brasil a 

21 98 44/ 45% WinklerPrins, 2003 

Comunidade do 
Santana, 
Amazonas/Brasil 

12 131 79/ 60% Presente estudo 

a: A maioria dos pomares caseiros estudados compreende TPI. 
 

Considerando apenas os lotes contendo Terras Pretas, a quantidade de plantas 

medicinais encontradas corresponde a 60% das espécies úteis dos pomares caseiros 

estudados (com exceção das plantas medicinais, foram encontradas 51 espécies úteis, 

ver Apêndice B), o que está acima da proporção de plantas medicinais encontradas em 

pomares caseiros de outras regiões tropicais que não contêm TPI: 21% em Cuba (Wezel 

e Bender 2003), 12% no Nordeste do Peru (Coomes e Ban 2004), 8% no México 

(Blanckaert et al. 2004). Também é maior que a proporção observada em pomares 

caseiros contendo TPI: 45% (WinklerPrins, 2002) (Tabela 1).   

Segundo informação dos próprios agricultores, a grande maioria das plantas 

medicinais da Comunidade do Santana é cultivada com fins medicinais (77%) (Figura 

1). Em algumas comunidades agrícolas essa tendência não é observada. Amorozo 

(2002) e Wezel e Bender (2003) encontraram que as plantas invasoras e/ou espontâneas 

correspondiam à maioria das plantas usadas na farmacopéia local.  

Porém, assim como nos trabalhos citados, os agricultores entrevistados 

afirmaram que as espécies invasoras consideradas medicinais que aparecem em seus 

pomares não são capinadas, como também observado por Amorozo e Gély (1988) e 

Blanckaert et al. (2004). As invasoras, ou o “mato”, como são chamadas pelos 

agricultores entrevistados, correspondem a 21% das espécies medicinais usadas na 

Comunidade do Santana (Figura 1). O biribá (Rollinia mucosa) e a azeitona (Syzygium 

cumini) são as únicas espécies cultivadas essencialmente com outros fins, no caso 

alimentares, e que são eventualmente usadas como plantas medicinais.  
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Figura 1: Categorias de plantas medicinais (segundo Rao et al., 2004) encontradas nos pomares caseiros 
da Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. CM: plantas 
cultivadas com fins medicinais; CO: plantas cultivadas essencialmente para outros fins, eventualmente 
usadas como medicinais; IT: invasoras toleradas por terem ação medicinal. 
 

Das 66 espécies para as quais foi possível determinar a origem (segundo Lorenzi 

e Matos, 2002, e Lorenzi e Souza, 2001), 38% são originárias do Velho Mundo, 39% 

originárias dos Neotrópicos e 23% nativas da Amazônia, (Figura 2). A maior 

porcentagem de espécies exóticas (77% do total) condiz com outro estudo em pomares 

caseiros contendo TPI. Das espécies medicinais encontradas por WinklerPrins (2002) 

em pomares caseiros situados em Santarém, Pará, 62% são exóticas (50% do Velho 

Mundo e 12% dos Neotrópicos). Por outro lado, estudos em ambientes que não contêm 

TPI podem mostrar uma maior proporção de plantas medicinais nativas em relação às 

plantas exóticas. No Baixo Rio Amazonas, no município de Barcarena, Pará, apenas 

28% das espécies medicinais usadas são nativas do Velho Mundo (Amorozo e Gély 

1988). As outras espécies são nativas da Região Amazônica (67%) ou neotropicais 

(5%).  

Essa tendência também é observada em estudos que quantificam espécies úteis 

em geral.  Major et al. (2005b), estudando 16 pomares inseridos em TPI situados em 

diferentes municípios próximos a Manaus, observaram que 56% das espécies 

comestíveis encontradas eram originárias do Velho Mundo. Em compensação, no Alto 

Solimões, Clement et al. (2001) observaram que apenas 37% das espécies frutícolas 

encontradas em 11 comunidades rurais com acesso a áreas de várzea e terra firme eram 

oriundas do Velho Mundo.  
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Figura 2: Origem das plantas medicinais encontradas nos pomares caseiros da Comunidade do Santana, 
Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas (segundo Lorenzi e Matos, 2002, e Lorenzi e 
Souza, 2001). VM: originárias do Velho Mundo; NT: originárias dos Neotrópicos; AM: nativas da 
Amazônia. 

 

Na maioria das famílias, apesar do pomar caseiro ser mantido principalmente 

pelos homens, o cuidado com as plantas medicinais é uma tarefa quase exclusivamente 

feminina, ainda que o conhecimento sobre elas não o seja. Os homens também 

conhecem os usos de cada planta que detêm nos seus pomares, mas geralmente deixam 

a preparação dos “chás” ao encargo das esposas e filhas. As principais práticas de 

manejo voltadas para as espécies medicinais realizadas pelos agricultores do Santana 

são a capina das invasoras indesejáveis ao redor da planta e a rega no período de seca. 

Outra prática muito comum na Comunidade é o plantio, em vasos, de espécies 

medicinais herbáceas de maior uso (como em WinklerPrins, 2002). Esses vasos, 

contendo Terra Preta, são dispostos nas varandas, janelas e terraços das casas, assim 

“ficam à mão para qualquer necessidade”, como afirmou uma das agricultoras 

entrevistadas. 

 

Fatores que influenciam na ocorrência de plantas medicinais nas Terras Pretas de Índio 

da Comunidade do Santana 

 

     Fatores econômicos 

 

Na Comunidade do Santana não há motivação de mercado na manutenção das 

plantas medicinais. As espécies encontradas são para uso doméstico, e os agricultores 

não mostraram interesse em comercializarem essas plantas. Eles afirmam que não 

compensaria deslocar força de trabalho e tempo normalmente dedicados à colheita de 

laranja e ao corte da polpa de cupuaçu para uma atividade que não oferecesse o mesmo 
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retorno financeiro. Segundo eles, a venda de laranja e de polpa de cupuaçu assegura 

uma renda satisfatória para suas famílias, e que a venda de “plantas para chá” 

dificilmente poderia superá-la. 

 

     Fatores sócio-culturais 

 

Tendo em vista que a maioria dos agricultores da Comunidade do Santana são 

netos dos primeiros habitantes da Costa do Laranjal, seus conhecimentos primários em 

plantas medicinais provêm da origem cultural dos seus avós, e do corpo de 

conhecimentos adquirido por eles ao longo da vida na Costa. Esse corpo de 

conhecimentos foi construído através da convivência com vizinhos e amigos de origens 

culturais diversas, e também com a interação com o meio, notadamente com as Terras 

Pretas de Índio. Hoje, o conhecimento em plantas medicinais herdado dos pais e avós é 

acrescido das experiências e motivações próprias de cada agricultor. Os conhecimentos 

trazidos de fora vão sendo triados pelo meio – os que se adaptam ao novo meio 

subsistem e os que não o são não são passados para a próxima geração – e o 

conhecimento sobre as plantas locais aumenta com a convivência com o novo ambiente 

(Figura 3).  

A construção do conhecimento em plantas medicinais pelos agricultores do 

Santana pode ser comparada ao histórico da utilização da terra na Comunidade, 

notadamente nas áreas compreendendo os pomares caseiros. Os lotes vêm sendo 

passados de pai para filho desde a primeira geração que ali chegou, e os herdeiros 

subseqüentes, em geral, não retiram as espécies presentes nos pomares, apenas 

eliminam os indivíduos mais velhos, substituindo-os por indivíduos jovens das mesmas 

espécies, e algumas vezes, acrescentam outras espécies de interesse (ver Capítulo 1).  
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Figura 3: Representação esquemática da aquisição e transmissão do conhecimento em plantas medicinais 
pelos agricultores da Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas, 
ao longo do tempo. Note-se que a bagagem cultural vai diminuindo geração após geração, sob o efeito da 
triagem pelo novo ambiente, e o conhecimento em plantas locais aumenta, à medida que se aumenta o 
tempo de convivência com o meio. 

 

Vários trabalhos desenvolvidos em pomares caseiros citam o intercâmbio de 

produtos e serviços agrícolas entre agricultores vizinhos e parentes (WinklerPrins, 2002; 

Coomes e Ban, 2004; Klüppel, 2005). Essa proximidade, seja ela parental ou física, 

favorece a troca de mudas e sementes entre os moradores, fazendo com que muitas 

espécies encontradas em um lote também o sejam no outro. Na Comunidade do 

Santana, além da proximidade física entre os lotes, existem alguns vínculos parentais, 

como entre os lotes 4 e 3 (mãe e filho respectivamente), 6 e 9 (irmãos) e 10, 11 e 12 

(irmãos). No entanto, a similaridade em plantas medicinais entre a maioria dos lotes, 

incluindo aqueles em que os moradores são parentes, não é muito alta, girando em torno 

de 30% (Tabela 2). Alguns resultados, porém, merecem ser destacados. 

Não obstante o fato de terem solos diferentes, esperava-se encontrar uma grande 

similaridade entre o lote da D. Délia e dos demais, pois ficou claro que ela é referência 

em conhecimento sobre plantas medicinais para os moradores do Santana. Muitas vezes, 

quando perguntados sobre a origem do conhecimento sobre determinadas plantas de 

seus pomares, os agricultores respondiam que tinham aprendido seu uso “com a Dona 

Délia”. Porém, chegando no lote dela, muitas dessas plantas não foram encontradas. Os 

lotes mais similares ao lote da D. Délia são aqueles em que os moradores mantêm uma 

relação mais próxima com ela - lotes 6 e 9; com 69 e 66% de similaridade 

respectivamente.  

Bagagem 
Cultural 

Geração 

Conhecimento 
adquirido sobre 
plantas locais 

  Tempo 

AVÓS           PAIS FILHOS 

Chegada na 
Costa do 
Laranjal 

Dias atuais 
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Tabela 2: Índices Sorensen de similaridade em espécies medicinais entre lotes da Comunidade do 
Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 

Lotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 43 X           

3 32 27 X          

4 28 37 22 X         
5 37 13 0 0 X        

6 12 24 15 0 0 X       

7 61 61 20 24 8 25 X      

8 45 17 17 23 0 50 38 X     
9 46 28 27 32 0 33 75 53 X    

10 18 21 21 8 0 19 23 57 60 X   

11 11 0 0 28 0 0 0 0 6 0 X  

12 0 0 14 25 0 0 9 15 13 10 0 X 
13* 27 35 17 29 0 69 31 54 66 15 7 17 
* Lote que não contém Terra Preta de Índio. 

 

Curiosamente, dentre os lotes que contêm TPI, os lotes “parentes” detêm baixos 

índices de similaridade em plantas medicinais: 22% entre os lotes 3 e 4; 33% entre os 

lotes 6 e 9; 0% entre os lotes 10 e 11, e entre 11 e 12, e 10% entre os lotes 10 e 12.  Na 

verdade, os lotes 11 e 12 mantêm uma baixa similaridade com todos os lotes da 

Comunidade, por compreenderem pouquíssimas espécies medicinais (1 e 2 espécies 

respectivamente). O mesmo acontece com o lote 5, que possui 3 espécies medicinais 

apenas. Surpreendentemente, o maior índice de similaridade em plantas medicinais 

dentre os lotes contendo Terras Pretas (75%) foi encontrado entre os lotes 9 e 7, que são 

de propriedade de famílias que não mantêm um bom relacionamento entre si (Tabela 2). 

 

     Fatores ambientais: a presença de Terras Pretas de Índio 

 

O próprio processo em que foi construído o corpo de conhecimentos em plantas 

medicinais pelos agricultores da Comunidade do Santana (Figura 3) sugere que a 

presença de TPI pode determinar a ocorrência de alguns grupos de plantas medicinais 

encontradas na Comunidade. O conhecimento trazido de fora só pode ser passado de 

geração em geração se tiver capacidade de sobreviver no meio em que é inserido. Da 

mesma forma, plantas medicinais de outros locais introduzidas na área estudada, de 

maneira consciente ou não, só puderam ser mantidas até hoje se foram capazes de 

desenvolverem-se em Terras Pretas de Índio - incluindo aí as práticas de manejo 

agrícola efetuadas nos ambientes que compreendem esses solos.  
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Algumas observações apóiam essa hipótese. A primeira delas é a baixa 

proporção de invasoras consideradas medicinais pelos agricultores entrevistados. Os 

agricultores da Comunidade, mesmo considerando as Terras Pretas como sendo solos 

melhores que outros solos comumente encontrados na Amazônia, apontam como sua 

principal desvantagem a grande velocidade com que as invasoras se desenvolvem nesse 

solo, como observado por Major et al. (2003) e German (2004). Isso faz com que a 

freqüência das capinas nas TPI seja muito maior que num solo comum, o que impede, 

ao longo do tempo, o desenvolvimento de alguns grupos de invasoras (Major et al., 

2005a), e possivelmente algumas que teriam propriedades medicinais. As Terras Pretas, 

nesse caso, não são diretamente responsáveis pela baixa participação das invasoras na 

farmacopéia dos moradores da Comunidade do Santana, mas suas características 

implicam em práticas de manejo que, elas sim, podem estar afetando a comunidade de 

plantas medicinais encontradas na região.  

Outra observação é que, mesmo sendo referência no conhecimento em plantas 

medicinais na região, a D. Délia não detém em seu lote todas as plantas encontradas nos 

pomares em TPI, e isto não é devido a preferências pessoais da agricultora, pois ela 

própria indica o uso de algumas espécies que não possui. Dentre as plantas não 

encontradas no lote da D. Délia, destacam-se as que compõem a família Zingiberaceae. 

As Zingiberaceae constituem uma família de plantas aromáticas que ocorrem nas 

regiões tropicais, principalmente na Indo-Malásia (Heywood, 1996). Cinco espécies 

dessa família foram encontradas nos pomares da Comunidade, mas nenhuma delas 

ocorre no lote sem TPI, nem mesmo a mangarataia, que é a espécie medicinal mais 

freqüente na Comunidade do Santana.  

Esse dado, ainda que restrito à nossa área de estudo, apóia outros estudos 

desenvolvidos em Terras Pretas de Índio e em solos comuns, em que foram encontradas 

espécies que só se desenvolvem em TPI (Major et al., 2005a; German, 2003b), e que 

citam inclusive espécies que poderiam ser indicadoras desses solos (Clement et al., 

2003). A mangarataia é uma planta originária da Ásia, que chegou ao Brasil menos de 

um século após o descobrimento (Wikipédia, 2006). Para seu cultivo, preconizam-se 

solos preferencialmente argilo-arenosos, férteis, de boa drenagem e com pH entre 5,5 e 

6,0 (Wikipédia, 2006). Na Comunidade do Santana, a grande fertilidade das Terras 

Pretas de Índio certamente torna possível o cultivo de espécies medicinais exóticas que 

não são cultiváveis facilmente nos solos comumente encontrados na Amazônia 

(Clement et al., 2003).  
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Considerações finais 

 

A origem regional dos agricultores que reocuparam a Costa do Laranjal no 

século XIX e posteriormente suas relações sociais com vizinhos e amigos determinam 

em grande parte as espécies de plantas medicinais cultivadas e/ou toleradas na 

Comunidade do Santana. No entanto, existem indícios que apontam para a influência da 

presença de TPI na comunidade de plantas medicinais encontradas na área de estudo. 

Dentre esses indícios destacam-se uma baixa porcentagem de invasoras (21%) e uma 

alta proporção de plantas exóticas (45%), o que difere de resultados encontrados em 

propriedades rurais que não se situam em áreas com TPI. A ausência de algumas 

espécies no lote que não continha TPI, como as da família Zingiberaceae, vai ao 

encontro de estudos que apontam para a existência de espécies que só se desenvolvem 

em Terras Pretas (Major et al., 2005a; German, 2003b) e espécies indicadoras desses 

solos (Clement et al., 2003).  

 Além disso, se considerarmos as TPI como bancos de sementes das espécies 

cultivadas ou espontâneas toleradas presentes na época de sua construção (Clement et 

al., 2003), as práticas sócio-culturais que implicaram na formação da mancha de TPI 

estudada, bem antes da chegada dos habitantes atuais, provavelmente contribuem para a 

ocorrência de algumas espécies encontradas.  

A realização de estudos sobre a diversidade em plantas medicinais em 

comunidades agrícolas situadas em outras regiões contendo TPI, e em outros contextos 

culturais e econômicos pode fornecer dados que apóiem os resultados aqui 

apresentados. Contudo, estudos que visem a analisar o efeito das Terras Pretas de Índio 

na ocorrência de determinadas espécies devem considerar esses solos como sistemas 

complexos, compreendendo características físico-químicas distintas e práticas de 

manejo agrícola que lhe são próprias. 
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Apêndice A: Plantas medicinais encontradas nos pomares caseiros da Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, Amazonas. 
 

Lote 

Nome vulgar Nome científico Família Origema 
Tipo de 
plantab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Frequência 

Mangarataia Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae VM 1 x x x   x x x x x    0,62 

Capim santo Cymbopogon citratus (DC) Stapf. Poaceae VM 1   x x    x x x  x x 0,54 

Peão roxo Jatropha gossypiifolia L. Euphorbiaceae VM 1 x  x x     x  x  x 0,46 

Cidreira Lippia alba (Mill.) N.E. Br. Verbenaceae NT 1 x     x x x x    x 0,46 

Alfavaca Ocimum selloi Benth. Lamiaceae NT 1 x   x   x x x    x 0,46 

Vindicá 
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. & 
R.M. Sm. Zingiberaceae VM 1 x      x x x x    0,38 

Cipó alho Mansoa alliacea (Lam.) A.H. Gentry Bignoniaceae AM 1  x x   x   x    x 0,38 

Hortelã Mentha sp. Lamiaceae VM 1 x      x x x x    0,38 

Vassourinha Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae NT 3 x x     x  x    x 0,38 

Babosa Aloe sp. Liliaceae VM 1  x  x     x    x 0,31 

Sacaca Croton cajucara Benth.  Euphorbiaceae AM 1      x   x x   x 0,31 

Peão branco Jatropha curcas L. Euphorbiaceae VM 1  x x    x  x     0,31 

Japana branca Eupatorium sp Asteraceae AM 1  x  x   x      x 0,31 

Erva de jaboti Peperomia pellucida (L.) Kunth Piperaceae AM 3      x x x     x 0,31 

Boldão Plectranthus barbatus Andrews Lamiaceae VM 1        x x x   x 0,31 

Amor crescido Portulaca pilosa Portulacaceae  1       x  x   x x 0,31 

Caapeba Pothomorphe peltata L. Piperaceae AM 3 x x   x  x       0,31 

Cuia mansa    1  x    x  x     x 0,31 

Vai-vem  Marantaceae  1  x     x  x x    0,31 

Cibalena Artemisia vulgaris L. Asteraceae VM 1      x   x x    0,23 

Marupaí Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. Iridaceae AM 1      x   x    x 0,23 

Manjericão Ocimum basilicum L. Lamiaceae VM 1      x  x x     0,23 

Quebra-pedra Phyllanthus tenellus Roxb. Euphorbiaceae NT 3 x x   x         0,23 

Boldo pequeno 
Plectranthus amboinicus (Lour.) 
Spreng. Lamiaceae VM 1  x  x   x       0,23 

Boldo Vernonia condensata Baker Asteraceae VM 1 x     x   x     0,23 



 

 

50 

Apêndice A: continuação 
 
Castanha da Índia Thevetia sp. Apocynaceae  1       x  x    x 0,23 

Arruda Ruta graveolens L. Rutaceae VM 1         x x    0,15 

Jambu Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Asteraceae AM 3      x x       0,15 

Urubú-caá Aristolochia trilobata L. Aristolochiaceae NT 1      x       x 0,15 

Cabi 
Banisteriopsis caapi (Spruce ex 
Griseb.) C.V. Morton Malpighiaceae AM 1      x       x 0,15 

Coirama Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken Crassulaceae VM 1       x  x     0,15 

Manjerioba Cassia occidentalis L. Caesalpiniaceae NT 3  x        x    0,15 

Canela Cinnamomum zeylanicum Breyn. Lauraceae VM 1 x x            0,15 

Pobre velho Costus sp. Zingiberaceae AM 1 x        x     0,15 

Uirapuru Dracaena godseffiana Hort. Liliaceae VM 1         x x    0,15 

Peão barrigudo Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae NT 1 x            x 0,15 

Salva do Marajó Lippia sp. Verbenaceae NT 1         x x    0,15 

Mucura-caá Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae AM 1 x      x       0,15 

Óleo elétrico Piper callosum Ruiz & Pav. Piperaceae NT 3 x  x           0,15 

 Piper sp. Piperaceae NT 3        x     x 0,15 

Macela Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera Asteraceae NT 1       x  x     0,15 

Capitiu Siparuna guianensis Aubl. Monimiaceae AM 1      x       x 0,15 

Azeitona Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae VM 2   x       x    0,15 

Cravinho Tagetes erecta L. Asteraceae NT  1        x  x    0,15 

Urtiga Urtica dioica L. Urticaceae VM 3 x    x         0,15 

Mão aberta  Araceae  1 x  x           0,15 

Mutuquinha Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. Urticaceae NT 1    x     x     0,15 

Trevo roxo verdadeiro    1   x    x       0,15 

Imbaúba Cecropia sp. Cecropiaceae NT 3   x           0,08 

Cacto  Cactaceae  1    x          0,08 

Vinagreira# Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae VM 1             x 0,08 
# Tibouchina grandifolia Cogn. Melastomataceae NT 1             x 0,08 
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Apêndice A: continuação 
 
Vecá# Ipomoea sp. Convolvulaceae  1             x 0,08 

Crajiru Arrabidaea chica (Bonpl.) B. Verl. Bignoniaceae NT 1      x        0,08 

Pata de vaca Bauhinia sp. Caesalpiniaceae NT 1         x     0,08 

Jiboinha 
Chamaeranthemum venosum M.B. 
Forster & Lor. B. Sm. Acanthaceae NT 1          x    0,08 

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae NT 3 x             0,08 

Chicórea Eryngium foetidum L. Apiaceae AM 3         x     0,08 

Maria mole Commelina benghalensis L. Commelinaceae  1      x        0,08 

Saia velha Costus sp. Zingiberaceae AM 1         x     0,08 

Açucena Crinum sp. Amaryllidaceae NT 1   x           0,08 

Cebola brava Crinum sp. Amaryllidaceae NT 3       x       0,08 

Açafroa Curcuma longa L. Zingiberaceae VM 1        x      0,08 
Comigo ninguém 
pode Dieffenbachia amoena Bull. Araceae NT 1       x       0,08 

Pau pelado# Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae VM 1             x 0,08 

Perpétua Gomphrena globosa L. Amaranthaceae VM 1 x             0,08 

Algodão roxo# Gossipium sp. Malvaceae NT 1             x 0,08 

Maravilha Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae NT 1       x       0,08 

Batatão Operculina sp. Convolvulaceae NT 3   x           0,08 

Orégano Origanum vulgare L. Lamiaceae VM 1          x    0,08 

Hortelazão Plectranthus sp. Lamiaceae VM 1         x     0,08 

Beribá Rollinia mucosa Baill. Annonaceae AM 2   x           0,08 

Sabugueiro Sambucus australis Cham. & Schltdl. Caprifoliaceae NT 1          x    0,08 

Gergelim Sesamum indicum L. Pedaliaceae VM 1  x            0,08 

Japecanga Smilax japicanga Griseb. Smilacaceae AM 3      x        0,08 

Mariri  Rubiaceae  3          x    0,08 

Anun chorão    1          x    0,08 

Araruta    1       x       0,08 

Cachorrinho    1         x     0,08 
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Apêndice A: continuação 
 
Canela de jacamim#  Polygonaceae  1             x 0,08 

Catinga de mulata    1         x     0,08 

Japana grande#    1             x 0,08 

Rosa madeira# Pereskia sp. Cactaceae  1             x 0,08 

Sara tudo    3       x       0,08 

Tapa boca              x    0,08 

Trevo roxo    1   x           0,08 

                   

Quantidade total de espécies por lote 19 14 14 8 3 17 24 13 33 20 1 2 27  
a: segundo Lorenzi e Matos, 2002 e Lorenzi e Souza, 2001. AM: nativas da Amazônia; VM: originárias do Velho Mundo; NT: nativas dos Neotrópicos. b: tipo de planta 
medicinal, segundo Rao et al. (2004). 1: plantas cultivadas com fins medicinais; 2: plantas cultivadas essencialmente para outros fins, eventualmente usadas como medicinais; 
3: invasoras toleradas por terem ação medicinal. #: espécies que só ocorrem no lote que não contém Terra Preta de Índio (lote 13). 
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Apêndice B: Espécies úteis encontradas na Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de 
Manacapuru, Amazonas. Essa lista não inclui as plantas medicinais. 
 
Nome vulgar Nome científico Família 
Abacate Persea americana Mill. Lauraceae 
Abacaxi Ananas comosus (L.) Merril Bromeliaceae 
Açaí Euterpe oleracea Mart. Arecaceae 
Acerola Malpighia glabra L. Malpighiaceae 
Araçá Psidium acutangulum DC Myrtaceae 
Bacaba Oenocarpus bacaba Mart. Arecaceae 
Banana Musa sp. Musaceae 
Biribá Rollinia mucosa Baill. Annonaceae 
Cacau Theobroma cacao L. Sterculiaceae 
Café Coffea cf. canephora Pierre ex A. Froehner Rubiaceae 
Caju Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 
Camu-camu Myrciaria sp. Myrtaceae 
Carambola Averrhoa carambola L. Oxalidaceae 
Castanha do Brasil Bertholletia excelsa H&B Lecythidaceae 
Cebola Allium cepa L. Liliaceae 
Cebolinha Allium schoenoprasum L. Liliaceae 
Chicórea Eryngium foetidum L. Apiaceae 
Coco Cocos nucifera L. Arecaceae 
Coentro Coriandrum sativum L. Apiaceae 
Couve Brassica oleracea L. Brassicaceae 
Cupuaçu Theobroma grandiflorum (Willd. Ex. Spreng.) Schum. Sterculiaceae 
Feijão Vigna unguiculata (L.) Walp. Papilionaceae 
Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae 
Graviola Annona muricata L. Annonaceae 
Ingá Inga sp. Mimosaceae 
Jambo Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry Myrtaceae 
Jambolão Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae 
Jambu Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Asteraceae 
Jerimum Cucurbita sp. Cucurbitaceae 
Laranja paulista Citrus sp. Rutaceae 
Laranja da terra Citrus sp. Rutaceae 
Limão cidra Citrus sp. Rutaceae 
Limão galego Citrus sp. Rutaceae 
Limão taiti Citrus sp. Rutaceae 
Mamão Carica papaya L. Caricaceae 
Mandioca Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae 
Manga Mangifera indica L. Anacardiaceae 
Maracujá Passiflora edulis Sims.f. Passifloraceae 
Mari Poraqueiba paraensis Ducke Icacinaceae 
Melancia Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai Cucurbitaceae 
Milho Zea mays L. Poaceae 
Pepino Cucumis sativus L. Cucurbitaceae 
Pimenta de cheiro Capsicum chinensis Jacq. Solanaceae 
Pimenta ardida Capsicum chinensis Jacq. Solanaceae 
Pitanga Eugenia uniflora L. Myrtaceae 
Pitomba Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk Sapindaceae 
Pupunha Bactris gasipaes Kunth Arecaceae 
Quiabo Abelmoschus esculentus (L.) Moench Malvaceae 
Sapota Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer Bombacaceae 
Tangerina Citrus sp. Rutaceae 
Tucumã Astrocaryum aculeatum Meyer Arecaceae 
Urucum Bixa orellana L. Bixaceae 

 



 

 

54 

CONCLUSÃO GERAL 

 
 Vasta literatura comprova que as populações que viviam na Amazônia antes da 

chegada do europeu contornaram as adversidades do meio em que viviam a fim de 

torná-lo mais produtivo (Balée, 1989; Roosevelt, 1989; Denevan, 1992, 1998, 2001; 

Peters, 2000; Lentz, 2000). Atualmente, grupos humanos adaptam-se ao meio em que 

habitam manipulando-o (Hecht e Posey, 1989; WinklerPrins, 2002; Hecht, 2003) e 

manejando os recursos disponíveis, notadamente aqueles construídos por antigos 

ocupantes (German, 2004), como as florestas e os solos antrópicos.  

Mesmo que as sociedades encontradas hoje na Amazônia não sejam 

representativas das sociedades pré-históricas que construíram as TPI (Roosevelt, 1989), 

é provável que muitos dos sistemas agroflorestais estudados em trabalhos etnobotânicos 

recentes descrevam sistemas que herdaram algumas características dos sistemas 

agroflorestais presentes na Amazônia antes da chegada do europeu (Miller e Nair, 

2006). Sendo assim, estudos etnobotânicos em TPI, especialmente aqueles 

desenvolvidos em pomares caseiros, podem fornecer informações valiosas sobre os 

processos e práticas agrícolas responsáveis pela criação das TPI.  

Sendo os pomares caseiros sistemas agroflorestais situados ao redor das 

habitações, em que há intenso acúmulo e processamento de matéria orgânica, restos 

culturais e domésticos, queimados ou não (WinklerPrins, 2002; Coomes e Ban, 2004; 

Kumar e Nair, 2004), fica evidente sua relação com a criação das Terras Pretas 

propriamente ditas, se considerarmos os pomares como uma das mais antigas formas de 

utilização da terra (Kumar e Nair, 2004). Mas isso não necessariamente quer dizer que a 

construção das TPI não tenha sido intencional.  

Os resultados apresentados nesse trabalho confirmam a vocação das TPI para o 

cultivo de espécies exóticas demandantes em nutrientes (Clement et al., 2003), como os 

cítricos e algumas espécies medicinais da família Zingiberaceae. Sendo os pomares 

caseiros locais de contínua experimentação agrícola (Kumar e Nair, 2004; Miller e Nair, 

2006), os pomares presentes na Amazônia antes da chegada do europeu podem ter sido 

sítios em que o solo foi sendo mudado gradualmente, com a intenção de se criar solos 

aptos ao cultivo de espécies exóticas mais exigentes em nutrientes. 

Por fim, esse trabalho demonstra a importância de se considerar o solo em 

estudos etnobotânicos desenvolvidos em comunidades rurais. Analisar a relação do 

pequeno agricultor com o solo de sua propriedade agrícola, notadamente as práticas de 
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manejo voltadas para a manutenção da fertilidade desse solo ao longo do tempo, pode, 

de fato, contribuir para a implantação de uma agricultura mais sustentável na Amazônia. 

 

Bibliografia citada 

 

Balée, W. 1989. The culture of Amazonian Forest. Advances in Economic Botany, 7: 1-

21. 

Clement, C.R.; McCann, J.M.; Smith, N.J.H. 2003. Agrobiodiversity in Amazonia and 

its Relationships with Dark Earths. In: Lehmann, J.; Kern, D.C.; Glaser, B.; Woods, 

W.I. (Eds.). Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management. Dordrecht, 

Kluwer Academic Publishers. pp. 159-177. 

Coomes, O.T.; Ban, N. 2004. Cultivated Plant Species Diversity in Home Gardens of an 

Amazonian Peasant Village in Northeastern Peru. Economic Botany, 58(3): 420-434. 

Denevan, W.M. 1992. The Aboriginal Population of Amazonia. In: Denevan, W.M. 

(Ed.). The Native Population of the Americas in 1942. Madison, University of 

Wisconsin Press. pp. 205-234. 

Denevan, W.M. 1998. Comments on Prehistoric Agriculture in Amazonia. Culture & 

Agriculture, 20(2/3): 54-59. 

Denevan, W.M. 2001. Cultivated Landscapes of Native Amazonia and the Andes. New 

York, Oxford University Press. 396p. 

German, L.A. 2004. Ecological Praxis and Blackwater Ecosystems: A Case Study from 

the Brazilian Amazon. Human Ecology, 32(6): 653-683. 

Hecht, S.B. 2003. Indigenous Soil Management and the Creation of Amazonian Dark 

Earths: Implications of Kayapó Practices. In: Lehmann, J.; Kern, D.C.; Glaser, B.; 

Woods, W.I. (Eds.). Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management. 

Holanda, Kluwer Academic Publishers. pp. 355-372. 

Hecht, S.B.; Posey, D.A. 1989. Preliminary Results on Soil Management Technniques 

of the Kayapó Indians. Advances in Economic Botany, 7: 174-188. 

Kumar, B.M.; Nair, P.K.R. 2004. The Enigma of Tropical Homegardens. Agroforestry 

Systems, 61: 135-152. 

Lentz, D.L. (Ed.). 2000. Imperfect Balance: Landscape Transformation in the 

Precolumbian Americas. New York, Columbia University Press. 547p. 

Miller, R.P.; Nair, P.K.R. 2006. Indigenous Agroforestry Systems in Amazonia: from 

Prehistory to Today. Agrofoerstry Systems, 66: 151-164. 



 

 

56 

Peters, C.M. 2000. Precolumbian Silviculture and Indigenous Management of 

Neotropical Forests. In: Lentz, D.L. (Ed.). Imperfect Balance: Landscape 

Transformations in Precolumbian Americas. New York, Columbia University Press. 

pp. 203-223. 

Roosevelt, A.C. 1989. Resource Management in Amazonia Before the Conquest: 

Beyond Ethnographic Projection. Advances in Economic Botany, 7: 30-62. 

WinklerPrins, A.M.G.A. 2002. House-lot Gardens in Santarém, Pará, Brazil: Linking 

Rural with Urban. Urban Ecosystems, 6: 43-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 



Anexo 1: Localização da área de estudo 
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Anexo 2: Representação esquemática dos sistemas agrícolas encontrados e sua disposição 
nos lotes na Comunidade do Santana, Costa do Laranjal, município de Manacapuru, 
Amazonas. 
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