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• O primeiro, visa provocar o debate sobre a sistematização
do potente acervo de ferramentas reunido nas diversas

• O segundo, persegue o conceito de que os novos saberes
atingem sua mais nobre completude quando efetiva-
mente aterrissam na sociedade, acelerando transforma-
ções nas percepções sobre a importância dos atores nas

•

em ativo político disponível para os atores leigos es-
tratégicos participantes do processo decisório sobre o
impacto da ciência na vida real das pessoas e do planeta.

Isso não é simples. A “Carta de Brasília”, que abre esta 
obra, sintetiza esse anseio comum aos envolvidos no Projeto 
Biomas Tropicais. A leitura dos 38 artigos, que reúnem 61 
colaboradores oriundos de 17 instituições, remetem o leitor 
para a agenda internacional trazida pelos 17 Objetivos do 

APRESENTAÇÃO

Este livro cumpre uma das mais relevantes missões a que se 
propõe o Instituto Fórum do Futuro, no universo da bioecono-
mia tropical: catalisar e sistematizar conhecimentos, propostas, 
tecnologias e inovações que possam impactar positivamente 
as mais prementes agendas da humanidade, com prioridade 
para aquela associada à produção sustentável de alimentos 
para uma população mundial crescente.

estratégica, trabalha três aspectos integrados no conteúdo 
do livro:



Desenvolvimento Sustentável - ODS, da ONU, que orientam 
propostas de que dizem: SIM, é possível produzir alimentos 

substantiva contribuição para questões de alto conteúdo es-

Povos Tropicais.

Assim, o livro apresenta uma amostra do que a parceria da 
capacidade empreendedora dos agentes de desenvolvimento 
no Brasil, aliada às preocupações com a saúde do meio am-

e tecnológico, pode fazer pelos Países da Região Tropical do 
planeta, apresentando soluções para a sociedade global.

AAllyyssssoonn PPaaoolliinneellllii
Presidente do Instituto Fórum do Futuro



 CARTA DE BRASÍLIA

 Por um Novo Pacto Global do Alimento
 A Bioeconomia Tropical e a Nova Ordem Global

 Não haverá segurança alimentar global dissociada da cons-
trução de uma nova ordem econômica mundial, que considere 
a inclusão social e tecnológica dos povos tropicais como fer-
ramenta de combate à fome, de redução das desigualdades, 
de promoção do desenvolvimento sustentável direcionado 
para o enfrentamento da transição climática, da supressão dos 
desmatamentos, e da preservação da biodiversidade.

 As políticas públicas e privadas decorrentes deste esforço 
somente poderão prevalecer se fundadas no acervo de co-
nhecimentos e de tecnologias produzidas pelas Ciências Tro-
picais. Através destas, os atributos de gerar renda, emprego, 
bem-estar endógeno, e, dessa forma, contribuir para conter 

 Porém, parte considerável das soluções já alcançadas pelas 
instituições de pesquisa ainda não chegaram aos sistemas 
produtivos, por razões diversas. Sabemos que o manejo ade-

sua biodiversidade resultam em benefício econômico maior 
do que aqueles provenientes da sua derrubada. Mas, urge 
materializar essa capacidade da Ciência e de suas tecnologias, 
de maneira clara, que produza valor social de sentido, diante 
de atores produtivos e de fomento, visando vitalizar a força 
transformadora desses saberes.

 Aterrissar nas sociedades o conhecimento já disponível 
alicerça as bases do terceiro grande salto na oferta global 



de alimentos e impulsiona a urgência de agendas as mais 

-
cação da conservação, do reuso, e da gestão racional de todas 

-
lidade do processo.

 É preciso dar uma chance aos Povos Tropicais. Estes, ao lado 
da Ciência, são capazes de migrar da página dos problemas 

desta quadra do Século XXI.

 Inadiável aprofundar o Diálogo entre Ciência, Bioecono-
mia Tropical e Sociedade, cerne de um novo Pacto Global do 
Alimento, que deve incluir também o controle de perdas e 
desperdícios. E reunir as perspectivas civilizatórias represen-
tadas pelo avanço do conhecimento à premência de colocar 
mais Ciência na vida das Pessoas e na construção do futuro 
sustentável do planeta. O diálogo Sul-Norte, mediado pela 

-
dade, é o melhor caminho para unirmos as lideranças globais 
diante da dimensão histórica das crises humanitária e ambiental 
vivenciadas hoje.

 Não temos tempo a perder. 







UM NOVO PACTO GLOBAL 
DO ALIMENTO,  

A OPORTUNIDADE DO BRASIL

É vital refazer as pazes com a esperança. É possível, sim, 
construir um mundo melhor imediatamente e tecer a lógica 
de uma nova ordem econômica, social e ambiental que em-

políticos, de gestão e planejamento. E fortes doses de empatia 

da realidade nas sociedades. Omissão, aqui, não é alternativa.

* Alysson Paolinelli - Graduado em Engenharia Agronômica pela Universi-

-tituto Fórum do Futuro.



Nesse sentido, o poderoso acervo de saber reunido pelas 
Ciências praticadas na zona tropical pode surpreender. Este o 
objetivo do livro “As Soluções Sustentáveis que vêm dos Trópicos”, 
coordenado pelo Instituto Fórum do Futuro, na pretensão de 

desses conhecimentos.

Não é simples, nem fácil. Mas é lógico, desejável e factível.

soluções estruturantes: o aumento da população (vamos a perto 

tecnológicos para atuar na redução da desigualdade, no com-

A agenda do clima não é negociável, nem o desmatamento 
uma opção. Porém, no mesmo plano estão a segurança alimentar 
e a inclusão social e tecnológica.

O Brasil é referência em democratização alimentar, assentada 
nos pilares da Ciência e do empreendedorismo, resultado con-
creto do segundo maior salto da oferta de alimentos da História, 

A humanidade nos pede agora o Terceiro Salto: mais comida 
-

-
zônia, em Polos Demonstrativos do Projeto Biomas Tropicais, 
modelos replicáveis da potencialidade civilizatória dessa pro-
posta.
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O Brasil dispõe de um acervo tecnológico capaz de inserir 
-

sustentável de dezenas de milhões de famílias rurais na América 

Com prefácio do Banco Mundial e introdução da FAO, elos 

SICOOB-RO e do setor produtivo, parceiros do Projeto Biomas, 
e do Fórum do Futuro. 

Dar visibilidade a essas tecnologias quase milagrosas res-

comunidade global:

-

alimentos sem promover desmatamentos. Materializa o valor 

pode ser sequestrada para solos do Agro Regenerativo Tropical, 
indicam estudos de instituições brasileiras.

Sustentabilidade/Produtividade.

transformar o Etanol em Hidrogênio Verde.



E há muito mais.

Na visão de Estado, a inclusão social e tecnológica dos Povos 
Tropicais é um anseio, mas também um dever. Cabe redirecionar 
recursos e energia empregados nas consequências para focar 

acesso às tecnologias sustentáveis, pequenos e médios produ-

produtividade e graves efeitos.

Podemos gerar milhões de empregos. Verticalizada sua 
produção, a Amazônia pode se transformar no maior celeiro 
global de produtos naturais. E disseminar transbordamentos 
econômicos, sociais e ambientais a partir das oportunidades 
de negócios e de renda que a bioeconomia tropical oferece. 

brasileiro.

A possibilidade de um alinhamento estratégico que redire-
ciona o curso da história é uma chance singular.

No mercado internacional do trabalho, a bioeconomia é a 
fatia onde as Nações tropicais podem competir. Esse direito e 

debate sobre um novo Pacto Global do Alimento.A inclusão 
social e tecnológica remove preconceitos, conecta o Agro ao 
projeto contemporâneo de sociedade e o reprograma como 
ativo num novo mapa da rota civilizatória.É mais barato, es-
tratégico e econômico incluir pessoas e valorizar a Ciência do 
que pagar a conta do prejuízo hoje compartilhado entre todos. 
Trata-se de uma mobilização da sociedade, mas é imperioso o 

Uma grande causa para um dos momentos mais dramáticos 
da história humana.



O FUTURO É AGORA. 
SEBRAE, UMA PONTE 

ENTRE O CONHECIMENTO, O
EMPREENDEDORISMO E A SOCIEDADE 

Carlos Melles
Presidente do Sebrae Nacional

representativo, atingindo, atualmente, cerca de 5,1 milhões 
de propriedades rurais familiares e não familiares. Este públi-
co apresenta uma grande carência de gestão no pequeno 

formalização do negócio e a falta de competências técnicas 
-

mente dita do negócio, evidenciando fragilidades em contro-
les técnicos e gerenciais, uso de indicadores, estratégias de 
mercado, entre outros.

* Carlos Melles – Graduado em agronomia pela Universidade Federal de
-
-



Vale ressaltar que em um momento de instabilidade econô-
mica, muito em função da pandemia do Covid19, o agronegócio 
vem se mostrando mais uma vez como uma alternativa pro-

Produto Interno Bruto – PIB do setor, a quantidade de empregos 
gerados no campo e o fomento ao empreendedorismo rural 
por meio das várias políticas governamentais são poderosos 
aliados para o desenvolvimento e crescimento da economia.

A missão do Sebrae tem por propósito contribuir com a 
competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios dos 
diversos setores econômicos, além de apoiar o fortalecimento 
da economia nacional e assegurar a construção do Sebrae que 
o Brasil precisa. A instituição busca apoiar, a partir da Unidade
de Competitividade e seu Núcleo de Agronegócios, com dis-
tintas estratégias para promover a inclusão produtiva rural, o
desenvolvimento territorial e a bioeconomia, com dinamização
econômica de segmentos representativos do setor frente à
riqueza da biodiversidade do País.

voltadas ao aumento da produtividade, o incremento da ino-
vação e tecnologia e o acesso diferenciado a mercados visando 
aumento da competitividade, considera ainda o aprofunda-

cada tipo de empreendimento, comunidade e território que 
fará parte da iniciativa. Isso demanda olhar estratégico sobre 
temas transversais, tais como:

Viabilização da oferta de soluções de inovação, seja
pelo Sebraetec ou pela inserção em redes de serviços
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Curadoria e oferta adequada de soluções voltadas à

com visão de rede, de modo a compartilhar de boas
práticas de unidades competentes, de outros estados

Redução da lacuna de competitividade de pequenos
negócios do setor de agronegócios em relação ao mer-
cado comprador, mapeando-se os requisitos do cliente,

Realização de inteligência setorial e territorial (Redes de
-

nhando as tendências de mercado, o movimento do setor

Priorização de estratégias digitais, dada a potencialidade

o agronegócio, bem como oportunidades relacionadas à

Promoção da gestão por indicadores, adequando a meto-

voltando-se especialmente à abertura de mercado, e

além do reconhecimento e valorização desses produtos

-
do em aumento de qualidade e competitividade, bem

Garantia de adequação às legislações sanitárias vigentes
e antecipação àquelas em fase de implantação, visando



manter os pequenos negócios em condições de acesso 

Incentivo à valorização dos produtos tradicionais, regio-

Estruturação de planos de desenvolvimento setorial,
governanças setoriais, dentre outras ações voltadas à
articulação da cadeia produtiva e aumento da compe-

Fortalecimento dos pequenos negócios rurais no aten-

Cabe destacar que esses tópicos não visam esgotar as opor-
tunidades transversais de atuação, mas ilustram os diferentes 
olhares que podem ser contemplados nas iniciativas, e resu-
mem alguns dos principais detalhamentos que constam nos 
segmentos priorizados.

As frentes de atuação estratégica devem ter o papel colabo-

ou locais com o propósito de inclusão social e tecnológica e 
promoção do desenvolvimento territorial.

Neste sentido pode se citar algumas estratégias que o Sebrae 
tem realizado e que proporcionam o encontro de resultados 
de forma ampla.

Agentes Locais de Inovação Rural

-
nológico no campo por meio da disponibilização de bolsistas de 

junto ao empresário rural ferramentas/instrumentos/estraté-
gias de inovação junto a cinco dimensões do negócio rural: 
melhoria de processos produtivos, redução de custos, controles 



gerenciais, marketing e vendas e novos produtos durante um 

Agronordeste

da gestão, inovação e acesso a mercado que visam, além de 
proporcionar a disseminação de tecnologias de convivência 
com seca em regiões do semiárido, também contribuem na 
preparação do pequeno negócio ao acesso a mercado, à ade-
quação aos requisitos legais da formalização e na busca de au-
tonomia do pequeno produtor e sua família no aproveitamento 
das oportunidades de geração de renda, desenvolvimento 
sustentável e promoção de produtos com agregação de valor.

Programa Juntos pelo Agro

que visa aumentar a competividade dos pequenos negócios 
rurais com a implementação de ações em cadeias produtivas 
estratégicas com atuação de complementariedade entre as 
instituições em todo o país, com fomento ao acesso a mercado 
na cadeia de valor.

Esta parceria estratégica contribuirá para a organização 
do pequeno empresário, a implementação de metodologias 

-
mento do cooperativismo, o processo de internacionalização, 
a promoção da produção artesanal e o empreendedorismo no 
campo. Importante registrar que este conjunto de benefícios 
já ocorre nas atuações estaduais de forma parceira, contudo a 
parceria nacional proporcionará o aumento de escala no aten-
dimento, visto o grande número de produtores e empresários 
rurais que necessitam de soluções para busca de melhores 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



resultados, além da articulação da governança territorial em 
prol dos pequenos negócios rurais.

O Sebrae do futuro 
O Brasil em 2022: seguir ou definir tendências?

Nestas décadas de vida, tenho acompanhado as previsões 
feitas por especialistas do mundo todo e do Brasil também. 
Como costumo brincar, ninguém tem bola de cristal. Algumas 
previsões se realizam e outras passam muito longe da realidade.

-
mente, com surpresas quase todos os dias, imaginamos que 

parecem estar à espreita nos rondando o tempo todo.

De um lado, parece que precisamos, todos nós, evoluir em 
nossas competências para lidar melhor com o desconhecido, 
para poder reagir em tempo real e fazer as mudanças neces-
sárias de forma quase instantânea e com muita criatividade.

Por outro lado, reagir é outra coisa. Agir independentemente, 
em vez de só “seguir tendências”, é radicalmente diferente.

Estes novos tempos nos mostram que precisamos também 

No Sebrae, estamos buscando ser causa. Queremos nos 
tornar o Sebrae que o Brasil precisa. A partir desse norte, 
acreditamos que criaremos tendências, inclusive, por um tipo 
de multiplicação viral.

pessoas no âmbito local e global: lideranças de governos, de 
empresas, da sociedade civil e de cidadãos. Algumas dessas 
ações são positivas e voltadas ao bem comum. Outras são 



de si ou de grupos de interesses. Há ainda as ações que são 
“neutras”. Provêm de pessoas que não fazem nada de pre-
judicial à sociedade ou ao meio ambiente, mas são omissas, 
acomodadas e “convivem” com os problemas ao redor como 
se fossem normais.

Precisamos de pessoas engajadas, que se importam com o 
estado do planeta, com o bem-estar da população e de todos 

que gostaríamos de ver em nosso país e no mundo.

Todos esses fatores com os quais nós, líderes, lidamos não 
são isolados. Estão sistemicamente interconectados. Assim 
sendo, requerem soluções sistêmicas. Ações integradas e in-
terdependentes.

É por isso que no Sebrae buscamos cada vez mais atuar em 
rede. Atuar em parceria com a área pública, com a área privada 
e com a sociedade civil. Assim agindo – como em um grande 
mutirão – sairemos do “incremental”, fragmentado, isolado, 
solitário e iremos gerar verdadeiros saltos de patamar na evo-
lução dos processos que visam o bem comum. Verdadeiros 
milagres serão obtidos e teremos um avanço sem precedentes: 
a resolução de problemas crônicos que carregamos há muito 
tempo no Brasil.

Moldando o futuro do Brasil

em nossa organização e sobre o nosso Norte (de criar o Sebrae 

Busca persistente da cura dos sistemas e efetiva solução

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



Esforço conjunto do ecossistema formado por governos,
empresas e sociedade civil para a criação e implemen-
tação de soluções para os problemas sistêmicos que

Descentralização radical da gestão do país, com maior

Sebrae vem atuando fortemente junto a todas as pre-

com todas as comunidades de todos os municípios.
Uma atuação em rede, com o digital rompendo todas

Esforço conjunto com mutirões para a transformação
cultural ampla em nosso país, para resgate da ética e de
valores na sociedade como um todo. Isso porque “sem

Reposicionamento do país no mundo com a busca da
contribuição do Brasil para a sustentabilidade e o bem-es-
tar da humanidade e de todos os seres vivos do planeta.
A ascensão da imagem do Brasil a um novo patamar

economia pela atração de investimentos de qualidade,
melhores condições de negócios etc.

de o Sebrae ajudar a construir tendências para o futuro do 
nosso país.



PREFÁCIO 
O IMPACTO DA INCLUSÃO 

TECNOLÓGICA NO MUNDO TROPICAL
Diego Árias

Os avanços tecnológicos estão se acelerando a um ritmo 
-

cionado a pesquisa e acelerado os processos de inovação em 
vários setores da economia nas últimas décadas. A agricultura 

alcançando todos os agricultores nem todas as regiões do 
mundo. A agricultura tropical, se conseguir adotar tecnologias 
que permitam ter um impacto ambiental e nutricional maior, 
pode passar a ser parte da solução dos grandes problemas 

* 

em Agronegócio e Economia Ambiental pela Universidade Politécnica de

Harvard.

Gerente de Agricultura e Alimentos para a Região da América Latina e o 
Caribe do Banco Mundial



globais que enfrenta o mundo. A mudança climática, a perda 
acelerada da biodiversidade e o aumento da má nutrição são 
problemas globais onde a agricultura tropical tem um papel 
chave na proteção dos recursos naturais, a mitigação dos gases 
estufa, e a segurança alimentar e nutricional das populações 
locais e mundiais.

É assim que este livro coloca no centro da conversação os 
-

gias podem trazer para que a agricultura tropical tenha um 
rol central nas soluções para um desenvolvimento sustentável 
do planeta. Em particular, como levar avanços na ciência até 
todos os agricultores e produtores? Como fazer a ligação 
entre a pesquisa e a adoção de tecnologias no campo? O 
fato que muitas das novas tecnologias não saem dos institu-
tos de pesquisa é uma problemática chave para solucionar 
e permitir melhoras econômicas, ambientais e na saúde dos 
agricultores e famílias mais vulneráveis. Permitir que os ins-
titutos de pesquisa possam partilhar mais livremente as suas 
tecnologias, mas também cogerar tecnologias com o setor 
privado, universidades e a sociedade civil deveria ser a maior 
prioridade. Se um instituto de pesquisa agropecuário leva 6 
meses para assinar um memorando de entendimento com 
uma empresa privada para testar uma nova tecnologia, isso 

hoje, depois de 6 meses a tecnologia vira obsoleta. Hoje as 
inovações para a agricultura e alimentos podem vir de outros 
setores, não somente de pesquisadores em agronomia, e esta 

outras tecnologias disruptivas.

A agricultura tropical já passou por um período de grande 
avanço tecnológico, mudando um país como o Brasil de im-



pobreza rural e contribuindo para a transformação estrutural 
da economia do país. Porém, hoje a agricultura tropical está 
sendo chamada a não somente atingir objetivos econômicos, 
mas também objetivos ambientais e de saúde humana. A ciên-

com o triplo objetivo duma economia saudável, de um povo 

agora a inovação tecnológica com os atores da agricultura 
tropical de nossa região.
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A IMPORTÂNCIA DE SISTEMAS 
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIOS 

INTEGRADOS E RESILIENTES ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Rafael Zavala
Representante da FAO no Brasil

À medida que a população mundial aumenta, a necessi-
dade de uma agricultura próspera, inclusiva, sustentável, com 

necessária, e mais do que isso, urgente. A Organização das 

e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
-

* Rafael Zavala - Falta mini curriculo desse autor



manda por alimentos, a produção terá que aumentar mais de 

de aumento da insegurança alimentar, do preço dos alimentos, 
e dos problemas decorrentes de práticas agrícolas não-susten-
táveis, nos mostram que precisamos mudar a maneira como 
administramos as terras e a nossa produção de bens agrícolas 
e arbóreos. O uso das funções ecológicas de árvores, animais 
e plantações tem o potencial de aumentar a produção de 

-
mentares são responsáveis por mais de um terço de todas as 

-
mente vulneráveis às mudanças climáticas. Abrangendo desde 
mudanças no uso da terra e produção agrícola até o processo 
de embalagem e gestão de resíduos, as emissões de sistemas 
alimentares foram estimadas em 18 bilhões de toneladas de 

-
mo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

-
de agrícola geral tenha aumentado, as mudanças climáticas 

o mundo, gerando impactos negativos em algumas regiões.

A degradação do ecossistema e a perda de biodiversida-
de também aumentaram a um ritmo alarmante nos últimos 
anos. A FAO estima que um terço dos solos globais já está 
degradado, e que a erosão do solo pode levar a uma perda 

O Estado da Terra e dos Recursos Hídricos para a Alimentação 



O ritmo alarmante das perdas de biodiversidade terá conse-
quências devastadoras para a humanidade se não for contro-

e resiliente às mudanças climáticas é mais do que possível. 
Não podemos continuar pensando que conservar, sustentar e 
reduzir emissões são restrições que afetam o desenvolvimento 

são medidas importantes para conservar a biodiversidade e 
reduzir a pressão sobre os recursos naturais.

da ONU ofereceu uma oportunidade única aos países para 
revisar, melhorar e fortalecer seus sistemas agroalimentares 
com vistas a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sus-

um sistema agroalimentar mais produtivo, inclusivo, resiliente 

destacados pela então Ministra Tereza Cristina, estavam o au-
mento da produtividade no campo com redução da pressão 
pela incorporação de novas áreas, além da adesão à coalizão 
de pecuária sustentável, e do lançamento da coalização sobre 
crescimento sustentável da produtividade, que buscava ampliar 

de alimentos a preços acessíveis.

-
ferência Regional da FAO, que estabeleceu as prioridades 
regionais que orientarão o trabalho da Organização nos paí-

construção de sistemas agroalimentares sustentáveis para 
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climáticas.

O Inquérito VigiSAN, conduzido pela Rede PenSSAN no 

da insegurança alimentar em todas as grandes regiões, prin-

em apenas cinco. Por outro lado, segundo a FAO, o Brasil é o 
-

remetem à importância de trabalhar com governos e atores-
-chave, para apoiar a integração de sistemas agroalimentares
mais sustentáveis em suas três dimensões: social, econômica
e ambiental.

Do ponto de vista ambiental, o fortalecimento de um sistema 
agroalimentar que ajude a mitigar os impactos da agricultura 
às mudanças climáticas, além de aumentar a disponibilidade de 
água, entre outros serviços. Em termos econômicos, o aumento 

que tenham acesso a alimentos mais nutritivos. Quanto aos 
benefícios sociais, o empoderamento das mulheres rurais, a 
validação do conhecimento tradicional e a melhora nos meios 
de subsistência rurais.

Parafraseando as palavras do Diretor Regional da FAO para 
a América Latina e o Caribe, Julio Berdegué, o que mais im-
porta, principalmente para o setor agrícola, é a adaptação 
às mudanças climáticas. O desmatamento está amplamente 

derrubadas para plantação ou produção de gado, e não há 



que ainda virão. A agricultura e a pecuária não apenas no 
Brasil, mas em toda a América Latina e o Caribe, tem que ser 
desmatamento zero.

de áreas de pastagens degradadas e de aumento da biodiver-
sidade de controle da erosão do solo, pois agrega diferentes 
sistemas produtivos com a aplicação de técnicas e sistemas 

sombra e um ambiente fresco para plantações ou animais, é 
possível manter ou aumentar os rendimentos diante das mu-
danças climáticas, fortalecendo a resiliência. Além disso, uma 
melhor gestão dos nutrientes do solo reduz a necessidade de 

de gases de efeito estufa.

Cabe destacar também o importante papel da Empresa 
-

volvimento do trabalho de pesquisa e transferência de tec-
nologia de ILPF, onde destaca que a área total de sistemas 
integrados de produção no Brasil passou de 1,87 milhões de 

compromissos globais, é certo que o país ainda ampliará seu 
papel como importante produtor agrícola e como motor de 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável na região.

que funcionou bem e o que deve mudar. Neste sentido, ver o 
Brasil comprometido com a resolução de medidas que trans-
formem os sistemas agroalimentares, buscando superar suas 
metas e compromissos para que o país alcance efetivamente 
uma agricultura sustentável e resiliente, se torna um grande 
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objetivo para reconstruir melhor, promovendo o bem-estar da 
população, a redução da pobreza, e a reativação econômica. 

os benefícios da transformação dos sistemas agroalimenta-
res, teremos o que a FAO chama de “os 4 melhores”, em seu 
marco estratégico: melhor produção, melhor nutrição, melhor 

para trás.
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Introdução

O termo sustentabilidade foi definido pela comissão 

que atende às demandas do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias 
necessidades”. Este desenvolvimento considera as dimen-

em conjunto com o governo brasileiro, 17 objetivos para 
o desenvolvimento sustentável, alguns dos quais poderão

-

-

uso do conhecimento biológico para a maioria das atividades
econômicas, onde observa-se que o crescimento ilimitado não

-
volvimento da bioeconomia tem como premissa a utilização
da pesquisa e da inovação com base nas ciências biológicas,
visando criar atividades econômicas em benefício da popu-

duas perspectivas distintas: substituição de recursos e inovação

Sustentabilidade tem sido, ao longo dos últimos anos, a tô-
nica a nortear as cadeias de valor nos mais diversos segmentos 



produtivos. Na agricultura esta necessidade tem sido fortalecida 
pela demanda crescente por parte da sociedade e do mercado. 
A agricultura sustentável deve ser capaz de manejar de forma 

e aspirações de uma população crescente em número e em 

ofertados. Isto deve ser feito ao mesmo tempo em que se 
assegura ou se melhora a qualidade ambiental e dos recursos 
naturais, garantindo, ao mesmo tempo, renda aos responsáveis 
pelos sistemas produtivos. As transformações na agricultura 
fazem parte da sua história. Surgida há mais de dez mil anos, 

ajustes e incorporação de conhecimento e tecnologia que a 

precedentes. O desenvolvimento e os avanços tecnológicos 

décadas são maiores do que todas as mudanças vivenciadas até 

desconhecidos por sua contraparte temperada. São muitos 

que se incorporam novas tecnologias e mais conhecimentos, 

e maior necessidade de gestão dos sistemas de produção.

Desafios e soluções sustentáveis 
produzidas nos trópicos

Neste capítulo serão realçados os avanços na fronteira do 

tecnologias desenvolvidas pela Embrapa nos nove estados que 
compõem a Amazônia Legal que estão permitindo a inclusão 

milhões de km2

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



O Código Florestal brasileiro estabelece que na Amazônia é 

atividades que são comuns na região amazônica e fora dela. 

do Pará e Minas Gerais. Isso indica que para manter a com-
petitividade das atividades comuns é necessário quadruplicar 

onde se colocava um boi por hectare no Estado do Pará, será 
necessário se colocar quatro.

menores custos de transporte, atendimento ao mercado re-
gional, entre outros, que viabilizam essas atividades comuns. 
Em termos de médio e longo prazos é importante a criação 
de estratégias para o desenvolvimento de uma agricultura 
baseada em produtos da sua biodiversidade, transformando 

É necessário, no cenário de médio e longo prazos, que a 

agronegócio, ainda fortemente apoiada na soja. Há neces-
sidade, portanto, de incorporar produtos da biodiversidade 
amazônica (castanha do Pará, açaí, cupuaçu, bacuri, pupunhei-

genuinamente tropical, como os países do sudeste asiático 

amazônica.

A verticalização dos produtos da biodiversidade amazônica 
-

e equipamentos, entre os principais, permitirá atingir nichos 



Outra preocupação que necessita atenção especial relacio-
-

nicas, que dependem de importações do Sul e do Sudeste, 
especialmente de frutas e hortaliças. Tecnologias voltadas para 
assegurar retorno econômico da recuperação de ecossistemas 
degradados, sobretudo margens de cursos de água, poderiam, 

que o aumento da produtividade agropecuária na região 
amazônica pode contribuir para a redução da incorporação 

mediante desmatamentos e queimadas.

A agricultura e a pecuária da região amazônica possuem 
grande heterogeneidade no tocante ao uso tecnológico, 
apresentando um volume importante de produtores com 

realidade para a média, e destes para a alta competitividade, 
adaptando-se às tecnologias utilizadas pelos produtores mais 
inovadores, possibilitariam aumentar a produção regional sem 
a necessidade de incorporação de novas áreas.

Neste mesmo enfoque, a criação e a oferta de alternativas 
tecnológicas e econômicas para uma parcela do contingente 
de pequenos produtores da região possibilitaria modernização 
de volume importante de sistemas produtivos. Isto poderia ser 
feito por meio da formação e da consolidação de uma nova 
agricultura baseada em produtos da biodiversidade amazônica, 
focando em uma agricultura tipicamente tropical, o que vem 
norteando a ação da Embrapa ao longo das décadas.

Somente com ciência, tecnologia e inovação será possí-
vel dar o real e melhor destino para a região, criando uma 
agricultura autóctone, cujo pilar principal se baseará na sua 
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na região, a recomendação será a busca pelo aumento da 
produtividade, redução das áreas de pastagens e desperdício 

-
cação da utilização de insumos locais.

A região amazônica defronta-se, atualmente, com quatro 

de forma direta e indireta, enfrentando e contribuindo para a 
redução dos impactos que constituem preocupação nacional 
e mundial. A primeira está relacionada com a proposição de 
modelos de agricultura sem necessidade de desmatamento 

partir da biodiversidade, que contribuem para a redução e/
ou a substituição de insumos químicos, entre as principais, 
tornando a nossa matriz agropecuária mais sustentável.

-
nológicas para 761 mil pequenos produtores, que constituem 

-
nia Legal, que são responsáveis pela produção de mandioca,
cacau, pimenta do reino, hortas periurbanas, pecuária leiteira,

-

em mão de obra, e com uso reduzido de insumos modernos,

potencial para aumento de produção na Amazônia brasileira,
reduzindo-se a heterogeneidade tecnológica sem a necessi-
dade de incorporação de novas áreas.

O terceiro obstáculo diz respeito à segurança alimentar dos 
centros urbanos da região, que contempla metrópoles que 
superam dois milhões de habitantes. Como as populações mais 
vulneráveis despendem grande parcela da sua renda para a 



aquisição de alimentos, uma maneira de aumentar o poder 
aquisitivo seria reduzir seus custos. A pandemia da COVID 19, 
a dependência de importações de produtos hortícolas do Sul 
e do Sudeste, as possibilidades de geração de renda para o 
segmento de pequenos produtores, entre outros, reforçam a 
prioridade que se deve dar a este segmento na região ama-
zônica.

agenda para o futuro, baseada no processo de evolução para 

-
dos as cadeias produtivas e agroindustriais do açaí, castanha, 

mogno, paricazeiro, criatórios de pirarucu, tambaqui, entre 

reprimida e com oportunidades de mercado.

Açaí

-
contradas duas espécies: Euterpe oleracea e E. precatoria. 
Observa-se que esta palmeira apresenta distribuição natural 
nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia (Vianna, S.A. 

decorrente tanto das propriedades nutricionais quanto fun-
cionais do açaí, que é rico em calorias e compostos bioativos 

toneladas ha-1 e um valor de produção de 125 milhões de reais 
-

ma de melhoramento genético da Embrapa para o açaizeiro 
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-
sentam em maiores quantidades na espécie E. precatoria do 

Embrapa Amazônia Ocidental iniciou as coletas da espécie E. 
precatoria de diferentes populações no estado do Amazonas e 
estabeleceu testes para 14 progênies em condições de campo 
para determinar as estratégias de seleção no desenvolvimento 
de cultivares.

Guaraná 

O guaranazeiro [Paullinia cupana Kunth var. sorbilis Mart. 
-

de importância socioeconômica. Observa-se que o Brasil é o 
único produtor desta cultura e atende toda a demanda do 

estados do Amazonas, Acre, Para, Rondonia, Mato Grosso e 

estado do Amazonas é de 4.352 hectares, com produtividade 
de 177 kg ha-1

-
lidade da cultura foram lançadas, ao longo de duas décadas, 
diversas cultivares como a BRS-Amazonas e a BRS-Maués com 
resistência a antracnose causadas pelo fungo Colletotrichum 

essas variedades eram disponibilizadas na forma de mudas, 

de produção. A partir daquele ano foi lançada a variedade
BRS – Noçoquém, que foi disponibilizada na forma de se-
mentes com resistência a antracnose e alta produtividade. A
produtividade da BRS- Noçoquém varia de 756 a 1.248 kg



ha-1

vezes o obtido atualmente de 177 kg. ha-1. Em termos com-
parativos, a BRS- Noçoquém apresenta produtividade de 3 a 

-1 (IBGE, 

esta nova variedade será possível obter aumento no valor da 
produção, sem aumento da área cultivada. Assim, o sistema 
de produção de guaraná contribuirá para a sustentabilidade 

áreas já cultivadas.

Piscicultura Sustentável de Tambaqui

região norte. O cultivo do tambaqui apresenta algumas van-
tagens para os piscicultores como a obtenção de juvenis, bom 
crescimento em cativeiro e boa aceitação do mercado consu-

as economias amazonense e brasileira. A Embrapa Amazônia 
Ocidental desenvolve pesquisas para aumento da produtivi-
dade e da sustentabilidade da atividade. Entre estas pesquisas 
em desenvolvimento destaca-se a tecnologia de reprodução 
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no controle de parasitas, tais como o acantocéfalo (Serra et 
-

nais na produção de ração para o tambaqui, como a sacha 

e o uso de estratégias alimentares para redução do custo da 

a produtividade com manipulações genéticas direcionadas.

Bioinsumos

A atividade antrópica levou à diminuição da área e à de-

perdeu 436,6 km2 em trinta anos. A maior causa do desmata-
mento da Amazônia é a mudança do uso do solo causada pela 

km2 ou 36,5 milhões de ha de pastagens com diferentes graus 

diminui a produtividade dessas pastagens e aumenta a pressão 
por novas áreas. Para recuperar essas pastagens degradadas 
faz-se necessário melhorar a fertilidade dos solos onde foram 
implantadas. Tal melhoria pode ser feita usando bactérias pro-

biológica de nitrogênio e na solubilização de fosfato nas 

o crescimento nas culturas do arroz e milho (Osório Filho et

as BPCPs induzem resistência sistêmica nas plantas como ob-



recuperação de pastagens e áreas degradadas na Amazônia, 
bem como aumentar a sustentabilidade da agricultura ama-
zonense, a Embrapa Amazônia Ocidental tem pesquisas desde 

são os trabalhos de validação da inoculação e coinoculação 
de braquiária e milho com Rhizobium, Azospirillum, Pseudo-
monas e Bacillus realizado em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Justus-Liebig da 
Alemanha e outros centros de pesquisa da instituição, como 
Embrapa Soja e Embrapa Milho e Sorgo. Além disso, são rea-

de microrganismos oriundos de sedimentos dos Rios da Bacia 

de enzimas de interesse industrial como as lipases.

O uso destas e de outras tecnologias tem sinalizado mudan-
ças que já são observadas entre os produtores mais inovadores 
da Amazônia, atraídos pelos preços, pela ampliação de merca-
do, pelo cenário ambiental, e pela melhoria da infraestrutura 
e da maior disponibilidade de tecnologias e conhecimentos 
oriundos dos trabalhos de pesquisa. Além disso, tecnologias 

adaptadas e incorporadas nos sistemas produtivos da região 

de grãos. Movimento contrário também é observado, como 
é o caso do guaranazeiro, da pupunheira, do açaizeiro, e da 
seringueira, entre as principais.
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Consideração final

A Embrapa, por meio de suas Unidades de pesquisa loca-
lizadas na região amazônica, desenvolve, juntamente com os 
parceiros, pesquisas voltadas para o desenvolvimento sustentável 
da região, desde o início da década de 1970. Ações voltadas 
para o desenvolvimento agrícola sustentável e o compromisso 
com a bioeconomia balizam o foco de atuação, possibilitan-
do ainda o desenvolvimento de novas cadeias produtivas. Os 
conhecimentos gerados pela ciência tropical e a adoção de 
inovações tecnológicas desenvolvidas pela Embrapa têm grande 
potencial de promover a inclusão social, a geração de emprego 
e renda, bem como o desenvolvimento de uma agricultura mais 
competitiva e sustentável na Amazônia.
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PESQUISA ORIENTADA À MISSÃO
E EM REDE DE COLABORAÇÃO:

CAMINHOS PARA A
RECONSTRUÇÃO DO FUTURO

Evaldo Vilela*
Presidente do CNPq

Og de Souza**
Diretor da Agronomia, Biologia e Saúde do CNPq.

-

à sustentabilidade da vida social e econômica do País e, de 
maneira muito particular, junto aos povos tropicais. Das regiões 
tropicais partem ameaças concretas à agenda de transição 
climática, à segurança alimentar, à paz e à estabilidade social 
e política das Nações, muito em função da degradação do 

* -

** Og de Souza, Professor Titular da UFV, Bolsista de Pesquisa do CNPq, Di-
retor da Agronomia, Biologia e Saúde do CNPq.



tecido social, que gera inclusive correntes migratórias em 
direção às regiões mais prósperas.

-
dadas, ao mesmo tempo, para a busca de solução para as 

-

quando atendeu ao apelo dos viticultores franceses que viam 
sua produção de vinho, de repente, virar vinagre, resolveu 

conhecimento teórico indicava que os cristais opticamente 
ativos presentes no vinho avinagrado, mas ausentes no vinho 
sadio, provinham da ação de organismos vivos. Ao comprovar 

de assepsia, esterilização e pasteurização. Com isso, Pasteur 
não apenas resolveu o problema dos viticultores, descobrindo 
a fermentação e como controlá-la, mas ainda criou a Micro-
biologia, como uma nova área do conhecimento humano. 
Produtos tão vitais para nossa economia e saúde, como o 
leite pasteurizado ou a vacina antirrábica, foram meras conse-
quências dos conceitos teórico-práticos criados por Pasteur. E 
tudo isso surgiu de uma missão
e tecnológico: resolver o problema dos vinhos avinagrados. 
Da mesma forma, a missão dada aos norte-americanos de ir 
à Lua, em 1957, depois dos russos terem ido ao espaço, mu-

anos depois, e mudou a maneira de pensar a inovação entre 
suas instituições e cidadãos. A ida à Lua só foi possível pelo 
desenvolvimento de conhecimento teórico novo, mas este 
desenvolvimento só ocorreu pela necessidade de se cumprir 
a missão lunar. A pesquisa orientada à missão tem esta ca-
racterística: combina conhecimento teórico com necessidade 
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prática e, como resultado, produz conhecimento novo e apli-
cação prática duradoura.

se agregar à ciência uma missão. Alysson Pa linelli, nos anos 

cerrado os alimentos que importávamos das regiões tempe-
radas do globo. A maneira como Paolinelli induziu tal missão 

tecnológico no Brasil. Ao invés de meramente fomentar a 
tentativa-e-erro na produção agrícola, ele articulou uma forte 
rede de colaboração entre as universidades que produziam 
conhecimento novo nas ciências agrárias e jovens pesquisa-
dores dispostos a transformar tal conhecimento teórico em 
aplicação prática. O ineditismo disso, à época, representou uma 
quebra de paradigma, que foi a semente para a origem ao 
Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Como resultado, 
somos hoje líderes mundiais em produção agrícola e também 
líderes mundiais em ciência e tecnologia agrícola.

Alysson Paolinelli, hoje Presidente do Fórum do Futuro, ago-
ra nos conclama a um novo salto na produção de alimento nos 
trópicos. Urge agora que este modelo de pesquisa evolua em 
direção à sustentabilidade ambiental, social e de governança 

o potencial transformador do acervo de conhecimento e de
tecnologias já desenvolvidas pela ciência nos trópicos, capaz
de alavancar uma agenda ESG. Mas para isto, é necessário
que a evolução do conhecimento e das tecnologias tropicais
sejam aterrissadas nas realidades sociais, econômicas e am-
bientais das regiões ou países menos favorecidos do Planeta.
Só assim poderemos aprimorar ferramentas institucionais e



Este processo já foi iniciado, mas as demandas urgentes 
-

tividade. É vital que este debate inclua agências internacionais 
de fomento, hubs
instâncias diplomáticas e de governo preocupadas com so-
luções estruturantes.

instituições de Ciência raramente incentiva os pesquisadores a 
-

vado à produção do conhecimento. Entrementes, o Conselho 

e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

orientada à missão. O objetivo é inspirar em nosso meio um 
modelo mais robusto, articulado por agências fomentadoras 
como Bancos, a FAO e o IICA, e apoiado por grupos privados 
orientados pelo conceito ESG e interessados em entrega de 
soluções práticas e com bom lastro teórico, no menor prazo 
possível.

Importante pontuar que, em nenhum momento, esta pro-
posta diminui ou desconsidera a Ciência investigativa pura. 
O que se faz é propor uma nova arquitetura, a partir da qual 

-
blicas e privadas consequentes.

No Brasil, temos uma ciência relativamente robusta para 

pratica valores, mas precisa de fomento. Logo, as agências de 
fomento são os grandes instrumentos para avançarmos na 

calcados num arcabouço legal favorável à ciência, temos a 



capacidade de criar um movimento pelo desenvolvimento 
sustentável do País. Um movimento que se orienta por uma 
abordagem holística, agregando e fazendo interagir saberes 

Nessa linha de raciocínio, é preciso reposicionar o olhar, 
destituí-lo de preconceitos. A solução para o enfrentamento 
dos nossos problemas virá do encontro dos dois universos da 

A “Pesquisa por Curiosidade” voltada para o âmago

Esta não está atrelada a resultados, mas sim ao processo

A “Pesquisa por Necessidade”, esta sim vinculada a en-

pretendidos.

Trata-se de uma mudança de paradigma, que facilita o 
entendimento tanto do poder público como dos fundos mun-
diais de investimento. Ambos estão determinados a apoiar a 
solução de problemas concretos, como agendas da fome e da 

projetos que visam o avanço do conhecimento humano da-
queles desenhados para a busca de soluções práticas.

Na verdade, os dois universos da pesquisa podem estar 
intimamente relacionados, na medida em que se necessitam 

a convergência do que já se sabe e do que ainda é preciso 
conhecer por meio da pesquisa, num processo dinâmico, 
multidisciplinar e transparente, inclusive para investidores, 
governos e sociedades.
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A Pesquisa por Curiosidade caracteriza-se por ser uma in-
vestigação em nível de fronteira do conhecimento, não neces-

desta pesquisa é normalmente entendido como a publicação 

de publicações, mas a publicação relevante, de qualidade.

-
tivado por uma missão, podendo inclusive gerar patentes. Mas 
não se pode parar na publicação dos artigos ou no registro 
de patentes. É preciso fazer transbordar o conhecimento para 
a sociedade, para o mercado. Neste sentido, avanços notá-
veis têm acontecido no Brasil a partir do momento em que 
o pesquisador tem sido motivado, convocado, para, com o
investimento recebido, entregar contribuições valiosas para a
sociedade. Tudo muda quando o foco não é apenas a patente

Solução prática, cuja perenidade surge de um lastro teórico,
tal como fez Pasteur, a missão lunar, e Paolinelli.

A quebra do arquétipo vigente pode produzir o sonha-

e uma sociedade organizada em torno de redes. Promover 
este entendimento é uma tarefa das agências de fomento à 
pesquisa, que podem pavimentar o caminho mais curto para 
que a sociedade priorize escolhas políticas comprometidas 
com o investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação.

-

São redes conectadas, muitas vezes abordando aspectos em 
nível da fronteira da ciência e que contribuem para a solução 

programas em rede, como o PELD, ProAntar e Simbiosis são 



pérolas criadas pelo CNPq para a Ciência brasileira, e que 
demonstram que, se estabelecemos nortes, os avanços acon-

atuam como redes globais.

para a Covid-19 com os recursos liberados pelo FNDCT. É o que 
devemos fazer, garantir os recursos para ampliar a velocidade 
dos processos, galvanizar o conceito no plano internacional 

urgente e crucial, já que mudanças estruturais na sociedade 

articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

por modelos antigos. E juntos, Ciência, Agro e Sociedade têm 
o poder de acionar um futuro mais sustentável, mais inclusivo.
E esse movimento começa, agora, pelo repensar dos paradig-
mas que orientam nossas instituições.

É um caminho único a trilhar. A necessidade de gerar pros-
peridade, traduzida em renda e qualidade de vida, é gigante. 
E a velocidade dos acontecimentos não nos oferece a opção 
da omissão.
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MAIS SUSTENTABILIDADE, MAIS 
ALIMENTOS, INSTRUMENTOS DA PAZ

Roberto Rodrigues
 Ex-Ministro da Agricultura

Estudos recentes especulando sobre as macrotendências 
-

nalado suas 4 grandes determinantes, que são:

• crescimento, urbanização e envelhecimento da popu-

•

•

• e sustentabilidade.

* Roberto Rodrigues - Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV e



como educação, saúde, paz, segurança jurídica, segurança 
alimentar, habitação, mobilidade, democracia e tantas outras, 
mas uma vertente da sustentabilidade, a que trata do meio 
ambiente, tem sido objeto prioritário em qualquer evento 
no mundo.

Pontos críticos no seu entorno são objeto de discussões 

do solo, descarbonização, emissões de gases de efeito estufa, 

mercado de carbono a nível mundial e a dos pagamentos 
por serviços ambientais aqui no Brasil compõem uma agenda 
formidável.

Como jovens de todos os continentes estão super interessa-
dos na proteção ao meio ambiente, o tema estará na agenda 
por algumas décadas ainda, visto que eles estarão assumindo 
posições protagônicas nas instituições públicas e privadas, e 
acabarão descobrindo o que deve ser feito na realidade, com 
base na ciência e no conhecimento técnico acumulado. Nem 
sempre é isso que se comunica, a vinculação da tecnologia 
com a sustentabilidade. Ocasionalmente, interesses menos 

maneira que a essencial defesa da preservação dos recursos 
naturais pode ser usada como argumento a favor ou contra o 

uso das informações na comunicação sobre sustentabilidade, 
privilegiando sempre a ciência, a verdade que emerge do co-

Não é por outra razão que desenvolvimento tecnológico e 
sustentabilidade representam a metade dos fundamentos para 



a perscrutação do futuro. E ambos estão indissoluvelmente 
ligados. Não haverá sustentabilidade legítima sem desenvol-
vimento tecnológico. E a tecnologia estabelecerá as práticas 
sustentáveis, com ênfase para a preservação do meio ambiente.

A esta relevante circunstância se soma outra bastante en-
fatizada pela trágica pandemia da Covid-19 que varreu o 

século XXI: a segurança alimentar.

-
mentos trataram de se abastecer para garantir a segurança 
alimentar de suas populações. O conceito é muito importante: 
o desabastecimento causa distúrbios sociais e até políticos,
leva a insurreição e chega a derrubada de governos. Em outras
palavras, segurança alimentar é sinônimo de estabilidade sócio-
-política. O crescimento da demanda coincidiu com estoques

das principais commodities aumentarem espetacularmente em

Produtores de todos os quadrantes aumentaram suas áreas de
cultivo para aproveitar os bons preços e demandaram muito
mais insumos, tais como fertilizantes, pesticidas, máquinas e
equipamentos agrícolas, e seus fabricantes tiveram que au-
mentar investimentos para garantir a oferta, e também aí os

por complicações logísticas dadas pela pandemia.

Estas questões todas colocaram a segurança alimentar 
sustentável como a maior demanda de curto prazo da hu-

Ora, qual é o setor que cuidará de ambos? É sem dúvida 
a agricultura. Mas qual agricultura? A tropical, porque é no 
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terras para incorporar aos cultivos, bem como espaço para 
aumentar a produtividade por hectare com a introdução de 
tecnologias tropicais.

E o Brasil terá um papel primordial nesse crescimento de 
oferta de alimentos para consumidores do mundo todo. Atual-

Estudos recorrentes da OCDE, da FAO e do USDA adiantam 

isso acontecer, o Brasil terá que aumentar a sua oferta em 

a previsão com base na tecnologia tropical sustentável aqui 
desenvolvida, na disponibilidade de terras e na competência 
de recursos humanos encontrados em todos os elos das di-
versas cadeias produtivas do agro.

-
pressionantes.

Quadro 1: área plantada com grãos e sua produção



dados são espetaculares, muito mais é a informação de que 
hoje são cultivados 72 milhões de hectares com grãos no Bra-
sil. Mas se a produtividade por hectare fosse hoje igual a de 

hectares foram preservados, numa eloquente demonstração 
da sustentabilidade da tecnologia aqui desenvolvida.

A mesma vertente de crescimento se observa no quadro 2 
com relação à proteína animal.

Quadro 2: carnes

Aliás, o quadro 3 mostra que as áreas de pastagem estão 
diminuindo, enquanto a produção de carne bovina aumentou.
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Quadro 3: pastagem x carne bovina

Esta tendência acontece com plantações permanentes ou 
semi, fruticultura, café, horticultura etc. E tudo isso tem base na 
inovação tecnológica que segue avançando com os programas 

ponto alto passa pelo Integração Lavoura Pecuária Floresta, 
pelo plantio direto, pela recuperação de áreas degradadas, 

-

país, com ênfase para a cana-de-açúcar que origina o etanol 

bioeletricidade a partir do bagaço e das folhas. Temos também 
o etanol de milho, crescendo muito. A produção de etanol
substitui, em média, 31 bilhões de litros de gasolina por ano,
reduzindo a demanda de petróleo importado.



O biodiesel a partir de culturas oleaginosas como a soja e 

GEE emitidos pelo diesel fóssil.

milhões de hectares.

Aliás, vale lembrar que, segundo a EMBRAPA, o Brasil ainda 

nativa, e que, devido ao Código Florestal mais rigoroso do 

rurais privadas, nelas são preservadas matas que representam 
-

vêm sendo paulatinamente substituídas por agricultura.

Toda essa numerologia leva a novas informações relevantes.

Quadro 4: exportações por produtos
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-
tando o crescimento das mesmas para os países em desen-
volvimento.

Quadro 5: destinos das exportações

comercial brasileiro tem sido sistematicamente crescente por 
causa do agronegócio, sempre superavitário.

Quadro 6: saldo comercial



É absolutamente fundamental assinalar que este sucesso 
do agronegócio brasileiro pode ser replicado no cinturão 
tropical do planeta, que incorpora praticamente a América 

Isso mostra o potencial de geração de empregos e renda 
nessas regiões todas, além da tranquilidade social e política 
garantidas e a contribuição do mundo tropical à segurança 
alimentar global.

Claro que não se realiza isso tudo só com ciência e tec-
nologia. Temas como a logística e a infraestrutura, a política 
comercial que abre mercados, políticas de renda no campo 

são essenciais para as coisas evoluírem na direção desejada. 
Muitas delas dependem de ações governamentais, assim 

Brasil, este ponto se concentre, ainda em pleno século XXI, 
na eliminação de desmatamentos ilegais sobretudo na Ama-
zônia, de incêndios criminosos, de invasões e grilagem de 
terras, de garimpos clandestinos, de regularização fundiária. 

constituídos nos seus 3 níveis: federal, estaduais, municipais.

-
nização das cadeias produtivas, sobretudo tendo em vista a 
agregação de valor das commodities através da indústria de 

-

agrícola do país, e que deve ser estimulado para cumprir seu 
histórico papel na inclusão social de milhares de pequenos 
produtores que ainda estão fora do mercado.
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Ao sistema produtivo do mundo tropical está reservado 
um papel absolutamente central na alimentação de popu-
lações de todos os continentes, com a certeza de que se o 
cumprirem, estarão assegurando a paz universal: não haverá 
paz enquanto houver fome.



PARA ONDE ESTAMOS INDO? 
E PARA OA NDE QUEREMOS IR EM 2040? 

A RA EDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
NO PLANEJAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELLL
Paulo R. Haddad

Ex-Ministro da Economia

que se caracterizam como áreas economicamente deprimi-

residindo no Sertão e no Agreste do Nordeste, nos Vales do 
Jequitinhonha e do Mucuri, em áreas desmatadas da Ama-
zônia, em quatro microrregiões do Vale do Rio Doce. Essas 
áreas se caracterizam por: 

* Paulo R. Haddad - Economista com especialização em Planejamento Eco-
-
-



Infraestrutura econômica e social básica em precárias

Elevados índices de pobreza e carência de serviços so-

Fortes desequilíbrios socioeconômicos e intrarregionais

-
breza. Os indicadores desses níveis de pobreza não são se-
melhantes aos indicadores da pobreza de muitos países da 

Federal, em termos de renda para as famílias (Bolsa Família, 

-

mínima, de mesadas do Governo Federal.

Hyman Mynsky -
ricano que analisou as crises do capitalismo no pós-II Grande 
Guerra, complementando a própria obra de Keynes, e que 

 Mynsky destaca em sua análise sobre a forma 
pela qual os governos nacionais agiram nas diferentes crises, 

de bem-estar social, de um lado, e, por outro, as políticas 
de geração de emprego e renda através de investimentos 
públicos e privados. 

Para ele, a justiça social se baseia na dignidade individual 
e na independência dos entes públicos e privados de poder 



político. A dignidade e a independência são mais bem aten-
didas por uma ordem econômica na qual a renda monetária 
é recebida ou por direito ou através de uma relação de troca 
justa. A renda de transferência governamental é um direito 
social que assegura a sobrevivência de famílias em situação 
de pobreza, por meio de acesso à renda e à promoção da 
autonomia dessas famílias. Um direito que, no Brasil, é de 
natureza constitucional.

Para Minsky, a remuneração pelo trabalho realizado deveyy -
ria ser a principal fonte de renda para todos. A dependência 
permanente de um sistema crescente de transferências de 
pagamentos que não foram ganhos é humilhante para quem 
recebe e destrutiva do tecido social.

para criar uma economia de oportunidades, na qual todos, 

através de renda por trabalho. O pleno emprego é um bem 
econômico, assim como um bem social. 

O que terá ocorrido com essas áreas que tiveram um ci-
clo de prosperidade econômica, do Período Colonial até a 

-

Todas tiveram como fator determinante o uso predatório de 
seus recursos naturais renováveis e não renováveis, criando 
uma causação circular acumulativa da pobreza: uso predatório 

condições de vida. 

Se estimarmos as contas sociais do Brasil em termos integra-
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no Nordeste e na Mesorregião da Campanha Gaúcha etc. 
(os gaúchos se referem à metade sul do Estado como área 

podemos indagar como estarão os nossos Biomas, em termos 

Consideremos o caso da Amazônia.

Estudo da FEA/USP sobre os impactos econômicos das 
mudanças climáticas no Brasil prevê, em um de seus cená-
rios, que o aquecimento na Amazônia será muito profundo, 

do tempo, novas áreas econômicas deprimidas na Amazônia, 

seja intensivo de ciência e tecnologia, com inovações de novos 
produtos e de novos processos produtivos.

Qual o valor econômico da Floresta Amazônica? Todos 
os países civilizados que possuem uma tradição, quase secu-
lar, de formular e implementar políticas públicas ambientais, 
consideram os respectivos ecossistemas como ativos que 

ONU para medir o desenvolvimento de um país considera 

parte da riqueza ou do capital nacional.

mesmo que não tenham preços de mercado. Assim, é possível 
calcular o valor econômico de uma área desmatada na Ama-
zônia ou a morte de um dos seus rios causada pela prática 



predatória do garimpo ilegal. Oscar Wilde compreendeu o 

que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada.

quatro dimensões que impactam positivamente o bem-estar 
social sustentável da população: 

1) O valor de uso direto, atribuído pelos indivíduos e
pelas organizações que usufruem dos insumos e dos
produtos do meio ambiente (alimentos, matérias-primas,

2) O valor de uso indireto, correspondendo às funções

-

3) O valor de opção, relacionado ao valor que os indiví-
duos e as organizações atribuem ao uso futuro de um

precaução.

o valor de existência, quando se julga a
importância de preservar a biodiversidade e as espécies
raras como valor de legado para as futuras gerações.

O que pensam madeireiros, garimpeiros, extrativistas, 
empreendedores de pecuária extensiva e da agricultura 
tradicional, quando avançam sobre o patrimônio natu-
ral da Amazônia? Consideram a região como um mega 
almoxarifado de valiosos recursos naturais renováveis 
e não renováveis, ao qual tem livre acesso em busca de 
oportunidades para negócios lucrativos. São indivíduos ou 
organizações com interesses autocentrados e de cálculo 

-
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co da madeira ou não madeira, não se abalam em levar 

pristina. Acabam por realizar um processo de autofagia 
econômica: o valor criado e apropriado individualmente 
é muito menor do que o valor destruído socialmente para 
as atuais e futuras gerações.

Trata-se da destruição do valor econômico da natu-
reza como valor de legado para as futuras gerações de 
brasileiros, através da prática de crime ambiental. O meio 

com base no parágrafo 3o, do Artigo 225, da Constituição de 
1988: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados”, mesmo sabendo 
que o sistema nacional de pesquisas agropecuárias, coorde-
nado pela EMBRAPA, dispõe de um inventário de tecnologias 
próprias para produzir de forma sustentável na Amazônia.

Quem paga pelo uso predatório da base de recursos am-
bientais de uma região como a Amazônia e o Pantanal? Como 
vimos, os custos sociais de destruição do valor dos serviços 
ambientais são transferidos para gerações futuras, as quais 

das áreas que se tornaram economicamente deprimidas. 

Amartya Sen, o Estado deve servir como 
gestor dos interesses das futuras gerações, por meio de 
políticas públicas que utilizem mecanismos regulatórios 
ou de mercado, adaptando a estrutura de incentivos a 

-
cursos para as pessoas que ainda vão nascer. Mas, na atual 
situação político-administrativa do Brasil, em que os próprios 



responsáveis pelo comando e controle das políticas ambientais 
demonstram elástica complacência com os desmatamentos, 

justiça intergeracional no uso de nossas atividades e serviços 
ambientais.

A proposta do “Terceiro Salto da Agricultura Brasileira”, incor-
porada no Projeto Biomas Tropicais Brasileiros, se insere nesse 
processo de acelerar o uso sustentável dos recursos naturais 
renováveis e não renováveis dentro da perspectiva da Revolução 
Industrial do Século XXI, visando a multiplicar a produtividade 
da agropecuária brasileira e contribuir para a oferta ampliada 
de alimentos saudáveis, sustentáveis e resistentes à mudança 
climática para a Humanidade.
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A ECONOMIA NATURAL DO 
CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA 

APLICADA NA PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS PARA 

O MERCADO NACIONAL E GLOBAL
Marcio de Miranda Santos

Diretor Geral do Fórum do Futuro

A produção e o consumo de alimentos passam por trans-
formações contínuas que impactam, fortemente, a natureza e 
o tamanho dos mercados, por conta de produtos inovadores
que revolucionam o mundo dos alimentos. Em certa medida,
esse processo não está sendo acompanhado por aqueles com-

incluídos os principais atores na cadeia de valor de alimentos

* Marcio Miranda Santos - Graduado em Engenharia Agronômica pela Uni-
-

-
dos Estratégico.



e matérias-primas agrícolas, as empresas em particular. Inserir 
a visão de economia natural do conhecimento nos processos 
decisórios orientados por futuro parece ser o melhor caminho.

-
-

formadores da atuação dos atores que contribuem para a 
produção de alimentos e matérias-primas e, indiretamente, 
para o bem-estar e paz social. As ações tomadas pelas compa-

estimular ações de valorização das suas equipes de trabalho 

desenvolvimento econômico e social equilibrado, em prol da 
coletividade, são de alto conteúdo estratégico para os negó-
cios presentes e futuros. As métricas de ESG (em português, 

negócios na busca da sustentabilidade dos processos produ-
tivos e da preservação e ampliação competitiva de produtos 
e processos nos seus mercados.

Falar em mudanças climáticas virou lugar comum. Mas o 
que dizer das novas gerações que não aceitam passivamente as 
estratégias de produção atuais e que se engajam em modelos 
de consumo que não agridem a natureza e o bem-estar cole-
tivo? Como seguir adiante no enfrentamento inteligente dos 

alimentos a preços que limitam seu acesso a poucos? Como se 
valer da enorme vantagem comparativa que Brasil possui para 
ocupar, com estratégias próprias e baseadas no conhecimento 

não afrontar valores que são hoje compartilhados em escala 



planetária: proteção do meio ambiente, desenvolvimento 
social inclusivo e governança de resultados?

Nessa linha, “os aspectos ambientais, sociais e de governança 
impactarão o sucesso ou não de um negócio, o que engloba 

atrair talentos e ganhar competitividade. Por ser um assunto 

ESG de suas companhias para tomar decisões estratégicas. 

-
cada e sistemas auditáveis. O chamado ESG data intelligence 
será um dos temas mais críticos para a elevação da agenda no 

-

líder de ESG da empresa de consultoria KPMG, em Folha de 

O tratamento de questões estratégicas requer ação de 
design inclusiva, inteligente e colaborativa, que mobilize a 

apelo planetário que une pontos que hoje estão separados. 
Pontes que precisam ser construídas entre os consumidores, 
os atores da cadeia de valor de alimentos e as instâncias que 

boas práticas, padrões e regulação alinhados à proteção do 
meio ambiente e a procedimentos de gestão e governança 
compatíveis com o que se espera de uma sociedade moderna.

A sustentabilidade da produção de alimentos faz parte de 
um processo civilizatório resultante, ainda que em parte, de 

de suas cadeias produtivas globais, com impactos relevantes 
nas economias locais e regionais.
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sistemas de inteligência antecipatória com olhar na evolução 
das preferências do mercado consumidor. Algo inovador e 
portador de futuro precisa ser feito de forma coordenada 
pelas principais lideranças nos ambientes público e privado, 
para inverter, inteligentemente, tendência perversa aos inte-
resses nacionais, sob pena de, novamente, nos valermos de 

asiáticas em sua maioria, China em particular.

Saber o que se quer transformar é o primeiro passo de 
qualquer estratégia orientada por missão. São muitas as pos-
síveis missões de Estado em um país com as características do 
Brasil, mas nenhuma tem maior apelo e urgência do que a de 

valores ditados pela sociedade e pelos mercados consumidores 
do futuro, revertendo uma percepção global que aos poucos 
se consolida: as matérias-primas de grande volume produzidas 
no território nacional destroem a natureza e comprometem 
a saúde do planeta.

Importante que se compreenda que missões se desen-
volvem por meio de interações sistêmicas e que, portan-

-

coletivos. O desenvolvimento que se espera alcançar a partir 
de uma missão mobilizadora precisa ser, ao mesmo tempo, 
guiado pela inovação, inclusivo e sustentável (Mazzucato e 

https://www.cgee.org.br/docu-p // g g /
-
-



Estados inovadores, ou mesmo associações de empresas 
inovadoras e seus stakeholders, desenham e conduzem ações 
orientadas por missão, que buscam integrar produção, dis-
tribuição e padrões de consumo. Mas muito pouco tem sido 
feito para alinhar os processos produtivos aos valores embu-
tidos nos conceitos de ESG, muito distantes de estratégias de 
marketing comercial conhecidas hoje como green washing. 
Nem tudo o que se apresenta como eco-friendly passa por y

Em uma economia natural do conhecimento, os pontos 

atingimento de uma missão de Estado voltada para o aumento 
da sustentabilidade na produção de alimentos e matérias-pri-
mas agrícolas, em particular no que se refere ao desenvolvi-
mento de métricas auditáveis de ESG:

de dados e informações sobre biodiversidade, passíveis

Repositórios permanentes de recursos biológicos manti-

A geração intensiva de conhecimento orientado por
missão, assim como a gestão inteligente da fantástica
quantidade de conhecimento acumulado ao longo da
história humana no planeta, especialmente por meio

regulatórios internacionais dinâmicos, normas e padrões
-

gicos que afetam a performance dos mercados e sua
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Mecanismos de diálogo e comunicação na sociedade,
em particular entre os principais interessados nas mu-
danças nos padrões de produção e consumo e seus

O monitoramento de tendências que orientam inves-
timentos de longo prazo, com destaque para aquelas
que dão sentido e direção para estratégias corporativas
de ESG.

atuam na pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo, antes 
que situações de crises agudas se transformem em crônicas. 
Portanto, antes que seja tarde demais.

Nesse sentido, percebe-se como urgente o preenchimento 
de espaço que debata e proponha a implantação de inovação 

relação custo-benefício, que oriente a condução de missão por-

de grande relevância estratégica para empresas que atuam 
em mercados de grande volume do agronegócio nacional.

Cabe às lideranças progressistas do setor agrícola, no setor 
privado em particular, se posicionarem diante desse processo de 
transformação em curso e alterarem, para melhor, o ambiente 
da inteligência promotora de um Estado nacional moderno e 
orientado para o futuro.



GESTÃO DO TERRITÓRIO
José Roberto Scolforo*

Ex-Reitor Universidade Federal de Lavras

Primeiramente faz-se necessário estabelecer uma distinção 
entre territorialidade e gestão do território, pois para Bertha 

reorganização política do espaço contemporâneo. A gestão 
territorial é conceitualmente mais ampla e inclui aspectos 
sociais e econômicos, relações de poder e componentes po-
líticos da tomada de decisão na busca do direcionamento, 

ações em base territorial, de forma coerente. Compreende a 
forma de interação entre homem e o espaço natural conside-
rando a utilização e aproveitamento, assegurando que sejam 
preservados os recursos do mesmo. Já o território pode ser 

* José Scolforo - Professor Titular da Universidade de Lavras, Doutor em
Engenharia Florestal pela Universidade do Paraná.



associa-se à noção de soberania, poder e controle, além de 
conter um sentido de enraizamento e de identidades sociais.

os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece di-
retrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 
Dentre as várias normativas estabelecidas nesta lei, o Art. 4º 

instrumentos: I - planos nacionais, regionais e estaduais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

-

jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos



-

§ 1º Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se
pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta
Lei. § 2º Nos casos de programas e projetos habitacionais de
interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da

concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá
ser contratada coletivamente. § 3º Os instrumentos previstos
neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte
do Poder Público municipal devem ser objeto de controle
social, garantida a participação de comunidades, movimentos
e entidades da sociedade civil.

Esta abordagem para áreas urbanas, se cumpridas em todo 
território nacional, permitiria mais dignidade ao ser humano, 
mais preservação ambiental, redução das áreas de risco, mais 
qualidade de vida e certamente um planejamento contínuo de 
todo o território urbano com benefícios para toda sociedade.

Uma outra abordagem da Gestão Territorial está relacionada 
a como fazer esta gestão em harmonia com a preservação e a 
conservação dos recursos naturais. Neste caso, o que se busca 

no entanto, o foco estaria centrado de forma mais efetiva em 
compreender como os aspectos bióticos e os aspectos físicos 
do ambiente podem gerar em harmonia com os aspectos 
sociais, econômicos e institucionais de organização do Estado, 
zonas de desenvolvimento que respeitem as diversidades e 
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peculiaridades regionais e possibilitem a elaboração de políticas 
que levem à gestão mais adequada do território brasileiro.

O Zoneamento Ecológico Econômico, a Gestão Ambien-
tal Integrada, estão dentre várias possibilidades de se ter 
instrumentos para viabilizar a Gestão Territorial na busca da 
promoção do desenvolvimento sustentável.

O principal ganho com O Zoneamento Ecológico Econô-

numa escala semiquantitativa, que possibilite comparações 

vulnerabilidade do ecossistema e a potencialidade social ou o 

de uma dada região deva ser mantida, ou que regiões do Es-
tado podem ainda ser desmatadas e ocupadas com lavouras 
intensivas, e tampouco cabe ao ZEE decidir se, quando e como 
as desigualdades regionais serão combatidas prioritariamente. 

em muito a competência da ZEE.

Historicamente, é inegável que a época dos grandes pla-
nejadores, do dirigismo estatal já passou. Cremos que a ten-
dência atual é que as decisões sejam tomadas cada vez mais 
localmente, o que implica em maior participação democrática, 
mas também em desuniformidade de critérios, imediatismo, 
opinião pública desinformada, etc. Porém, o que o ZEE nunca 
poderá fazer é usurpar a função do tomador de decisões, já 
que o balanço entre preservação ambiental e desenvolvimento 
econômico é subjetivo e particular a cada grupo populacional. 

e meios disponíveis, o ZEE tem muito a contribuir.



O ZEE tem capacidade de mostrar, com precisão espacial 
bastante alta, quais porções de terreno, dentro de um ou vários 
municípios, têm maior ou menor probabilidade de se deteriorar 
após a implantação de certo empreendimento. O ZEE também 
tem capacidade de mostrar um retrato social daquele dado 

qual área do município o empreendimento deve ser instala-
do e quais cuidados socioambientais o empreendedor terá 
que tomar (erosão? desmatamento? poluição? saneamento? 

decisões pode concluir que não vale a pena implementar o 
empreendimento no município escolhido inicialmente. Pode 
ser que seja mais interessante escolher outro município para 
implementar o empreendimento, mesmo que este apresente 
ponto de partida menos favorável em relação a aspectos 
socioeconômicos.

Econômico para planejamento que gera indicadores sobre as 
potencialidades e as fragilidades dos meios físico, biótico e 
socioeconômico, capazes de subsidiar a tomada de decisões 
nos diferentes níveis hierárquicos do aparelho governamen-
tal, com vistas a viabilizar o desenvolvimento sustentável e 
harmônico do território brasileiro.

Dentre os muitos benefícios de um zoneamento ecológi-
co econômico, o Copam, MG considera em sua deliberação 

-
trumento possibilita subsidiar a elaboração de macropolíticas 
territoriais, de acordo com as diretrizes de planejamento estra-

estaduais, na implantação de políticas setoriais e infraestrutura 

-
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cessidade de incentivar estudos qualitativos e quantitativos 
sobre os recursos para aumentar a capacidade de análise dos 

necessidade de elaborar bases para os modelos ambientais 
-

nósticos ambientais e prognósticos de impactos positivos e 

equilibrado e sensato dos meios naturais bióticos e abióticos 
com os potenciais humanos, natural, jurídicos e institucionais.

Alguns conceitos são fundamentais para que a gestão do 

consistente.

-

recomendação técnica é limitada à dimensão técnica do pro-
blema e não aborda todos os aspectos políticos, culturais, e 
econômicos envolvidos num problema.

Qualidade Ambiental é a capacidade de um dado ecossiste-

de ser avaliado.

Vulnerabilidade Natural é a incapacidade do meio ambiente 
de resistir ou recuperar-se de impactos antrópicos negativos. 
Pressupõe-se uma situação atual que deve persistir ou se 
recuperar. Adaptado do conceito de resiliência, consagrado 
em Física, Ecologia e Economia.

Desenvolvimento Sustentável é quando se consegue, em 
sua concepção e implementação, um equilíbrio entre cresci-
mento econômico sustentado, melhor distribuição da renda 
e da riqueza, e qualidade adequada do meio ambiente (HA-



Potencialidade social é o conjunto de condições atuais, 
medido pelos potenciais produtivo, natural, humano e insti-
tucional que determina o ponto de partida de um município 
ou uma microrregião para alcançar o desenvolvimento sus-

- Zoneamento Ecológico-Econômico - é a representação

quanto à possibilidade de um dado empreendimento humano 
ser viável e sustentável socioeconômica e ambientalmente. 
Decisões e ações são tomadas por a quem de direito compete 
e não pelo zoneamento ecológico-econômico.

Desta forma, a qualidade dos bancos de dados em uma 
região, um estado ou no país são fundamentais para que se 
possa de fato respeitar as diversidades regionais e construir 
mecanismos que possibilitem ao Gestor poder em harmonia 
com outros poderes, estabelecer políticas de desenvolvimento 
que propicie um País, um Estado ou uma Região, obedecen-
do suas peculiaridades, gerar riquezas em harmonia com a 
conservação e a preservação dos recursos naturais.

Dentre estes bancos de dados consideram-se primordiais 
no Meio geo-biofísico - Geologia - Geomorfologia - Pedo-
logia - Mineração - Climatologia - Hidrologia/Hidrogeologia 
- Cobertura vegetal - Unidades de Conservação - Fauna – e
outros. No Meio sócio-econômico-político ao considerar o
Potencial Produtivo: Arrecadação do INSS - Consumo energé-
tico - Turismo - Transporte hidroviário, aeroviário e rodoviário
- Telecomunicações - Rendimentos do chefe do domicílio
- Densidade de emprego industrial - Rentabilidade agrope-
cuária Meio socioeconômico-político e outros. No Potencial
Institucional: Autonomia político-administrativa - Participação
político-eleitoral Meio socioeconômico-político e outros. No
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-

No Potencial Humano: Infraestrutura hospitalar - Sanidade
- Sobrevivência infantil - Abastecimento domiciliar de água

de estudo do chefe de domicílio - Alfabetização - Dinâmica
urbana - Densidade rural e outros.

zoneamento com escala mais detalhada que uma abordagem 
estadual típica de um ZEE. Assim, logicamente, dentro do 

sobreporá ao ZEE.

Já a relação do ZEE com os planos diretores municipais é 
um tanto diferente. Embora antecipe-se que o ZEE será uma 
grande fonte de dados e informações para a elaboração dos 
planos diretores, o foco dos planos diretores municipais são as 

O ZEE, por outro lado, pela sua própria natureza, tende a ser 
direcionado aos grandes espaços rurais e a interação destes 
com as cidades. Assim, mais que uma sobreposição com os pla-
nos diretores, haveria possibilidade de uma complementação. 

efetivamente ocupadas por cidades e núcleos populacionais 
constituíram uma “zona de uso especial” no ZEE.

A relação entre o ZEE e os zoneamentos agroecológicos é 
bastante diversa. Primeiramente, é necessário ressaltar que o 
termo “ecológico” no Zoneamento Ecológico-Econômico tem 

Agroecológicos. Nos Zoneamentos Agroecológicos, a palavra 

Zoneamentos Agroecológicos, avalia-se a capacidade do meio 



-
lógicos tradicionais, o “ecológico” está subordinado ao “agro”.
No ZEE, a palavra “ecológico” é considerada no sentido mais
comum e coloquial, quase como sinônimo de preservação
ambiental. Assim, no ZEE, os aspectos ecológicos são avaliados
ao mesmo nível de igualdade dos aspectos econômicos (aliás,

O ZEE e os zoneamentos agroecológicos complementam-

apontam quais terras têm maior ou menor viabilidade agro-
nômica para o cultivo de uma dada cultura agrícola. O ZEE,
por outro lado, mostra quantitativamente a vulnerabilidade
natural das terras e a situação socioeconômica dos muni-
cípios. Uma dada porção do terreno poderá ser ideal para
plantio de uma dada cultura, porém, pode apresentar alta

função da situação socioeconômica desse município caberá

tal cultura deverá ser cultivada e quais cuidados ou compen-
sações deverão ser aplicados. Eventualmente, o tomador de
decisões pode optar por implantar a cultura numa área não
tão adequada do ponto de vista agronômico, mas que tenha
menor vulnerabilidade natural.

Muitas outras perguntas e respostas podem ser aplicadas 
ao ZEE, como avaliações estratégicas da rede rodoviária do 
estado, na agricultura, na mineração, no saneamento, nas hi-
droelétricas e pequenas centrais hidroelétricas dentre outros 

ZEE “apenas” separa o estado em zonas homogêneas quanto 
aos aspectos ecológicos e econômicos. O ZEE não aponta quais 
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culturas podem ou não ser cultivadas (aliás, o zoneamento 

inúmeras estradas, mas cada viajante (empresa, órgãos pú-

quer chegar e qual o roteiro mais adequado para lá chegar.
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QUANTAS AMAZÔNIAS HÁ?
Adriano Venturieri*, Alfredo Homma e Moises Mourão Jr.rr

Pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental

A Amazônia projetada no debate internacional é, na verdade, 
uma coleção de biomas e de realidades diversas, seja no que 
tange aos seus ecossistemas, seja quanto às suas realidades 
sociais e econômicas. Essa confusão começa ainda no governo 
Getúlio Vargas, quando foi criado o conceito de “Amazônia 
Legal”, uma ferramenta de estímulo ao desenvolvimento me-

-
blicas e privadas que construam a visão de desenvolvimento 

a Análise Territorial. 

* 

Amazônia Oriental. E-mail adriano.venturieri@embrapa.br. Belém, PA



1 – Introdução

-

O rio era o caminho natural. A importância, nacional e inter-
nacional, ocorreu durante o ciclo do cacau e da borracha. A 
esse modelo de ocupação humana, denominou-se “Amazônia 

no Governo Kubistschek, a “civilização das várzeas” mudou 

-
nos, mudando drasticamente a paisagem. Em 1975, a área 
desmatada da Amazônia Legal era de 3 milhões de hectares 

ocupação denominou-se “Amazônia das estradas” (HOMMA, 

Esta segmentação entre uma Amazônia de “rios” e “estradas”, 
mesmo que considerada precária dada a multiplicidade de 
combinações e graus de inserção dos modelos de ocupação 

Ela urge de uma harmonização entre as diferentes realidades 
em que o componente humano está inserido.

A divisão política da Amazônia Legal criada pela Lei 5.173 
criação da 

planejamento. Há necessidade, no caso da agricultura, que 

na cobertura vegetal, tipo de solos e aptidão agropecuária 

nenhum sentido em um Estado do Maranhão cortado pelo 



Considerando as propostas históricas de delimitação do 
espaço territorial da região amazônica desde o período colo-
nial, podem-se computar quase duas dezenas de concepções 

com a agricultura, pode-se mencionar além da divisão po-
lítica dos Estados e municípios, a da Amazônia Legal, além 
dos territórios do MATOPIBA, da Zona de Desenvolvimento 

entre as principais, tal qual adotado pelo IBGE.

As tendências de desmatamentos dos estados da Amazô-
nia Legal ensejam tratamento diferenciado para combater 
os ilícitos ambientais. O Maranhão, em números redondos, 

do seu território. O Mato Grosso, que possuía mais da metade 

Considerando o cenário atual, é desejável que os estados 
do Maranhão e Tocantins efetuem um grande programa de 

-

do Estado de Tocantins na parte amazônica. 

-
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aos produtores e aos agentes players nacionais e internacio-
nais proceder o planejamento estratégico de uso, conforme 

etc. Repetimos: urge.

Neste capítulo procura-se comentar diversos status quo que 
parecem leis pétreas que precisam ser discutidas para a busca 
não de uma utopia, mas de uma realização plausível para a 
região. Uma Amazônia sem desmatamentos e queimadas, com 

região que consiga coevolucionar com o restante do país e do 
mundo, tanto como ativo quanto como parceiro.

Figura 1 – Esquerda proposta de redivisão territorial da Ama-
zônia Legal do deputado federal José Wilson Siqueira Cam-
pos (1928), dentre dezenas de outras (BENCHIMOL, 1997) e, 
à direita, exemplo de áreas de endemismo para pássaros na 
Amazônia (GUAYASAMIN et al., 2021).



Amazônia Legal, que procurou articular as propostas dos ZEE 
Estaduais dos nove estados da região (concluídos e em anda-

Figura 2 - Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MacroZEE) 
da Amazônia Legal, elaborado pela Comissão Coordenadora 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional 
(CCZEE) e do Grupo de Trabalho para a Elaboração do Macro-
zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (https://p //
antigo.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/g g /g / /
macrozee-da-amaz%C3%B4nia-legal.html).g

parceria com os governos estaduais da Amazônia Legal, ela-
borou a Proposta de Gestão Territorial, priorizando as áreas 

MMA, aliado às tecnologias apropriadas para os territórios 
alterados, redesenhando a paisagem produtiva sustentável 
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2 – Caracterização da Amazônia

Os superlativos sobre a região amazônica brasileira são por 
demais conhecidos: superior à superfície da Europa, seria o 

da biodiversidade, entre outros. 

entre os principais. O estado do Mato Grosso tornou-se o maior 
produtor do país de soja, milho, algodão, rebanho bovino. O 
Pará é o maior produtor nacional de mandioca, cacau, aba-

Por outro lado, a região perdeu posição na produção de 

nativa, juta, malva, pau rosa, timbó, ipecacuanha, pimenta do 
reino, mamão, melão, maracujá, banana, entre outros. Estas 
produções “foram transferidas” para outros Estados ou países, 
devido à perda da competitividade, enquanto outros retoma-
ram a posição de importância obtida no passado, como no 

Há um elenco de culturas ou atividades atuais e novas, que 

-
zeiro, dendezeiro, cacaueiro, soja, milho, algodão, pecuária, 
piscicultura, entre tantos outros.
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Há um conjunto de atividades que estão sendo defendidas 

-

de carbono, ou seja, a bioeconomia, como a tábua de salva-
ção. Entretanto faz-se necessário o estabelecimento de uma 
forte política de transição bioeconômica, o que demanda 
não somente simpatia por parte de consumidores, mas um 
investimento elevado de empresas e poder público na região 

este desenvolvimento é preconizado o aproveitamento do 
conhecimento secular dos indígenas, quilombolas, ribeiri-
nhos e populações tradicionais. No entanto, adicionalmente, 
precisamos integrar a ciência e tecnologia nesse conjunto de 
saberes para que possamos, de fato, sonhar com um desen-
volvimento sustentável.

Ultimamente, na Amazônia, tem sido muito ventilada a 

computação em nuvem, Big Data, Blockchain, “internet das 
-

na sintética, edição gênica, realidade aumentada interativa, 

transporte de produtos agrícolas, fazenda vertical, agricultura 

agilidade e resiliência ao longo de toda a cadeia produtiva 
-

-
trução da história regional. Visto que a inserção tecnológica, 

na aquisição de materiais genéticos adaptados ou mesmo 



uso de fertilizantes, o que é uma condição muito primária de 
inserção tecnológica.

-
trastes, mesmo entre elas, ao longo do tempo e no espaço. 
Populações morrem de doenças do século XVIII e sobrevivem 
sem energia e saneamento básico, com a prática da coleta, da 

Por outro lado, possuímos parques tecnológicos, falamos em 

em diversas cadeias.

É prática comum, em diversos eventos e papers interna-
cionais, alegar a inviabilidade da agricultura nos trópicos, 

entre outros. Os imigrantes japoneses e seus descendentes 
conseguiram implantar a lavoura da pimenta do reino em la-

com fertilizantes químicos e orgânicos, além da adoção e 

país do tamanho do Estado do Maranhão, com total pobreza 
de recursos naturais, joga por terra que a magnitude dos re-

Neste sentido, para um desenvolvimento agrícola mais sus-
tentável da Amazônia, em vez da apologia da sua inviabilidade, 

entomologistas, conservação de solos, entre os principais. Com 
o uso adequado das terras, baseado em orientações geradas
por instituições de pesquisa, assistência técnica moderna e
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da produção, poderíamos aumentar a sustentabilidade e evitar 

3 – Como o Terraclass poderá contribuir 
para o planejamento da Amazônia?

No âmbito da Embrapa encontra-se em desenvolvimento 
dois grandes programas visando a utilizar o solo como base 
para o planejamento estratégico nacional. Uma é a plataforma 
tecnológica do Programa Nacional de Levantamento e Inter-

referência, temáticos e cadastrais produzidos por instituições 
como Embrapa, CPRM, IBGE, Oepas, Universidades e Mapa, 

Rural públicas e da iniciativa privada. 

O Projeto TerraClass Amazônia foi criado a partir de uma 
parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-

Amazônia, divulgados pelo Programa de Monitoramento do 

Com o objetivo de dar continuidade às ações do Projeto 
TerraClass Amazônia, a Embrapa Agricultura Digital e o Centro 
Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 

para a descentralização de recursos destinados à produção 
de novos mapeamentos sobre o uso e cobertura das terras 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e 
à manutenção e soberania nacional sobre a porção brasileira 



da Amazônia. O acordo envolve a geração de quatro novos 

constituirão uma série histórica mais robusta, provendo sub-
sídios fundamentais para as análises relacionadas à dinâmica 
do uso e cobertura da terra na região (MONITORAMENTO 

O conhecimento preciso dos diferentes tipos de uso e co-
bertura da terra na Amazônia é de fundamental importância 
como ferramenta de apoio à formulação de políticas públicas 
e do planejamento territorial. A priorização, e indução, do 
desenvolvimento de sistemas produtivos, preferencialmente 
de porte arbóreo, em áreas antropizadas e com degradação 

construção de uma paisagem amazônica sustentável. Com 
ganhos amplos tanto no sentido ambiental, quanto no eco-
nômico.

4 - Conclusões

No cenário atual, com a Amazônia, mais uma vez, no centro 
das discussões mundiais sobre mudanças climáticas devido aos 

de mudanças de uso da terra, é de fundamental importância 
que decisões sejam tomadas, implementadas e mantidas, para 
que iniciemos um novo ciclo. Depois da época das “drogas 
do serão”, do “ciclo da borracha”, da pecuária e da madeira, 
precisamos entrar no ciclo da produção sustentável. Uma 
sustentabilidade stricto sensu, onde estejam integradas as 
vocações e fragilidades naturais do ambiente em consonância 
com os anseios da sociedade local. 

A priorização para reduzir os desmatamentos e queima-
das na Amazônia precisa estar voltada para a utilização das 
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áreas já desmatadas, sem a contínua incorporação de novas 
áreas. Nivelar a heterogeneidade tecnológica da agricultura 
amazônica poderia contribuir para manter as atuais áreas 
de lavouras e reduzir as áreas de pastos mantendo a mesma 
produção, ou até aumentar.

-
tal, deverá ser priorizada para cursos de água, com plantas 
de valor econômico da biodiversidade amazônica, visando a 
redução de custos e possibilidade de produção de alimentos 
e matérias primas no futuro.

Urge a necessidade de iniciarmos a transição de uma pai-
sagem degradada, associada a desmatamento, queimadas e 

geradora de serviços ecossistêmicos e melhoria da qualidade 
de vida das famílias amazônidas.

Qualquer alegação quanto ao elevado custo da imple-
mentação de políticas ou investimentos nessa condição são 
facilmente respondidos com o elevadíssimo retorno obtido, 
desde o bem-estar da população, os ganhos ambientais, eco-

uma porção do planeta tão evocada e na maioria das vezes 
esquecida, apesar da retórica em contrário.

A questão não é somente criticar os desmatamentos e as 
queimadas, mas a de procurar caminhos mais sustentáveis para 
a região. Todos têm oportunidade, e até mesmo obrigação, 
de contribuir para um futuro comum. 
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MANEJO DE PASTAGENS E REMOÇÃO 
DE GÁS CARBÔNICO DA ATMOSFERA 

– A TRAJETÓRIA EM DIREÇÃO A
UMA PECUÁRIA NET ZERO NA

AMAZÔNIA – INTENSIFICAÇÃO DAS 
PESQUISAS NA BUSCA DE SOLUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS PARA REGIÃO
Moacyr Bernardino Dias-Filho

Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental

A pecuária bovina na Amazônia tem a sua gênese no dis-
tante século 17, quando se tem o registro da chegada, através 
de Belém, no estado do Pará, das primeiras cabeças de Bos 
taurus no vale amazônico, introduzidas pelos colonizados -

* Moacyr Bernardino Dias-Filho - Possui graduação em Engenharia Agronô-
mica pela Universidade Federal Rural da Amazônia, Mestre em agricultura

pela Cornell University - Estados Unidos.



bovina tem percorrido um processo evolucionário que vem 

Se montarmos uma linha do tempo, relativa à evolução da 

viveu a sua primeira fase, a qual foi marcada por sistemas 

-

Figura 1. Evolução da pecuária bovina na Amazônia brasileira. 
Fonte: Adaptado de Dias-Filho; Lopes (2020).

pecuária bovina na Amazônia, a qual persiste até o presente. 

-

vem sendo gradualmente construída. Assim, o uso crescente 
de sistemas de produção mais intensivos e menos amadores 



tem sido a base dessa quarta fase, que ora se constrói. Ou 
-

sequência, maior adequação ambiental, sem dissociar-se da 
manutenção da segurança alimentar, são as características dessa 
quarta fase da pecuária amazônica. Essa nova fase tem o seu 

uso do chamado manejo preventivo das pastagens.

A primeira fase da pecuária bovina na Amazônia brasileira 

bovinos descendentes geneticamente degenerados do gado 
introduzido pelos portugueses, no início da colonização. Du-
rante essa fase, a infraestrutura de transporte para o abaste-
cimento de carne bovina à população das principais cidades 

e transporte, o abastecimento de carne bovina in natura na 
região amazônica era muito limitado. Essa crise no abaste-
cimento de carne bovina estendeu-se até meados dos anos 

ou seja, a maioria dos habitantes da Amazônia. Durante esse 
período de insegurança alimentar, a desnutrição da população 
amazônica era considerada “alarmante” e, segundo estudos 

A “Operação Amazônia”, lançada em 1966 pelo governo 
federal, objetivava, em tese, reverter o quadro de miséria do 
amazônida e de abandono da região, no qual a insegurança 
alimentar era um dos principais dilemas. Dentre as ações desse 
programa de governo, destacava-se a concessão de incenti-
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Amazônia ao processo econômico produtivo nacional.

Em decorrência dessa política de incentivos, houve uma in-
tensa migração de investidores para a região. Na época, muitos 
desses investidores optaram pela agropecuária (pecuária de 

rodovia Belém-Brasília e de outras estradas de integração 
regional permitiu o acesso a novas áreas para a formação 

também impulsionaram o escoamento da produção de carne 
e fomentaram o melhoramento genético do rebanho bovino 

e matrizes zebuínas do Triângulo Mineiro.

O resultado imediato foi o aumento na proporção de pas-
tagens plantadas e no grau de sangue zebuíno na pecuária 
amazônica, melhorando muito a oferta da carne bovina e 
diminuindo o seu preço para a população. Essa nova realida-
de da pecuária amazônica inaugurou a segunda fase dessa 
atividade na região.

Durante essa segunda fase, a prevalência de um padrão 

de manejo de pastagens e de opções de capins mais adaptados 

dessas pastagens plantadas. Assim, em decorrência da incapa-
cidade em manter alta produtividade, ao longo do tempo, as 
metas de produção eram, na maioria das vezes, alcançadas à 

das áreas de pastagens degradadas e o desmatamento na 



uma atividade improdutiva e prejudicial ao meio ambiente.

agronomicamente frágil e com poucas opções tecnológicas 
-

bidas as primeiras ações regionais de pesquisa agropecuária 
para reverter esse quadro.

produtividade das pastagens, nas diversas regiões pastoris 
amazônicas e criar estratégias para reverter esse processo. 
Essa iniciativa, chamada na época de Projeto Propasto, teve 
grande impacto na geração de conhecimento, proporcionando 
o desenvolvimento e a difusão de tecnologias para o manejo
adequado e a recuperação de pastagens na região amazônica.

Somou-se às ações de pesquisa para o melhoramento das 
pastagens amazônicas, o lançamento, a partir de meados 

adaptadas para a formação de pastagens nessa região. Nesse 
cenário de maior disponibilidade e uso de tecnologia e, como 
consequência, sucessivo aumento de produtividade, inaugu-
rou-se uma nova etapa na pecuária amazônica, a Fase 3.

Um forte indicador do aumento de produtividade, nessa 
terceira fase da pecuária amazônica, que iniciou em meados 

ocupação das pastagens (cabeça de bovino por hectare de 

observou-se desaceleração na formação de novas áreas de 
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pastagens, a despeito do grande incremento do rebanho 
bovino regional, durante esse período.

Tal desaceleração, que perdura até o presente, sugere au-
mento substancial na produtividade dessas pastagens, além 
de crescente reutilização das áreas já abertas, por meio da 
recuperação das pastagens degradadas. Esse fato pode ser 

evolução da produtividade das pastagens no bioma Ama-

produtivos e ambientais.

Portanto, não se pode negar a evolução tecnológica alcan-

possibilitou a mudança de padrões essencialmente impro-

ampla “reserva tecnológica” para melhorias em produtividade 

que persiste em muitas áreas de pastagens amazônicas, nas 
quais, entre outras falhas, não é usado o capim mais adequado, 

é observado um intervalo adequado entre pastejos e não se 
aduba ou corrige regularmente o solo para manter, ou aumen-
tar, a produtividade da pastagem. Ou seja, erros de manejo, 
com ampla possibilidade de serem contornados, com o uso 
racional da tecnologia já disponível para a pecuária regional.

Se o fundamento para a terceira fase da pecuária amazônica 
foi a maior disponibilidade e adoção de tecnologia, vários têm 



sido os promotores dessa mudança de rumo na condução da 
pecuária regional. Dentre esses promotores, foram particular-
mente importantes as pressões políticas e ambientais contra 
o desmatamento. Também, teve e ainda tem importância a
valorização do preço e a diminuição na disponibilidade de
terra na região, motivadas, principalmente, pelo avanço da
agricultura de alta tecnologia, em áreas antes ocupadas por
pastagens.

No entanto, o promotor mais importante para a atual evo-
lução da pecuária bovina na Amazônia tem sido a mudança 
de atitude de uma parcela crescente de produtores regionais, 
os quais, por iniciativa própria, ou por necessidade ou pressão 

-
-

tores é que se deve errar menos para poder sobreviver em um 
mercado global cada vez mais ávido por proteína animal de 
qualidade, mas também atento a impactos ambientais. Nesse 
sentido, além de continuarem empenhados em recuperar as 
passagens improdutivas, esses produtores estão, além disso, 
manejando preventivamente as suas pastagens ainda produ-
tivas ou já recuperadas, evitando a degradação.

Essa mudança de atitude, por parte desses produtores, está 
direcionando a pecuária amazônica à uma nova fase, a Fase 4. 
Nessa nova fase, o amadorismo que ainda persiste na condução 
dessa atividade está sendo gradativamente abandonado em 

independentemente do tamanho da propriedade rural.

Essa nova fase da pecuária amazônica está alinhada às metas 

atividade pecuária, recuperar pastagens, reduzir emissões de 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



nas pastagens regionais.

A lógica é que o aumento na produção, em resposta à 
recuperação de pastagens, é uma forma de evitar o desmata-

menos tempo para ir ao açougue e, portanto, emitiria menos 
gases-estufa para a atmosfera, por arroba produzida.

Além disso, tão importante quanto a redução das emissões, 
sempre destacadas nas discussões ambientais sobre a pecuá-
ria, deve-se focar também nas remoções de gás carbônico da 
atmosfera. Essas remoções geralmente não são consideradas 
nos cálculos das emissões totais da pecuária, mas são a chave 
na busca da chamada “pecuária net zero”, que procura neu-
tralizar os impactos da pecuária, em termos de emissões de 
gases-estufa.

No caso da pecuária, é fundamental reconhecer que o 
principal fator de remoção, em pastagens produtivas, ou seja, 
não degradadas, é o carbono estocado no solo, por meio da 

função. Ao mesmo tempo em que essas pastagens, ao serem 
mantidas produtivas, evitam que esse carbono armazenado 
progressivamente no solo, pela decomposição das raízes das 
plantas forrageiras, seja liberado para a atmosfera.

Assim, na Fase 4 da pecuária amazônica, além de dar con-
tinuidade às ações de redução das áreas de pastagens degra-
dadas, por meio da recuperação, como já vem acontecendo 
na Fase 3, o produtor rural, maior responsável pela construção 

as pastagens produtivas, desde a sua formação, por meio do 



para o armazenamento de carbono no solo.

-
sional das pastagens ainda produtivas e daquelas já recuperadas 
têm papel decisivo na construção da nova fase da pecuária 

-

o contínuo crescimento da produção regional de carne, sem a

das áreas degradadas. Isto é, o aumento da produtividade e
a preservação ambiental são a base dessa Fase 4, conciliando
a melhoria da segurança alimentar com a redução dos des-
matamentos e da pegada de carbono da pecuária amazônica.
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ODSs 4, 9 e 17 *Educação de qualidade: assegurar a edu-
cação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover opor-

* Inovação infraestrutura: construir infraestrutura resiliente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar

os meios de implementação e revitalizar a parceria global para
o desenvolvimento sustentável.

Inovação é talvez um dos temas mais falados nos meios
acadêmicos e empresariais. Como uma bala de prata, é ven-
dida como a solução de todos os problemas, sejam estes 
oriundos de demandas da indústria, sejam aspirações da aca-
demia. O termo assumiu dimensões tão genéricas ao ponto 
de observarmos a popularização de cursos e mentorias que 
supostamente produziriam os efeitos em apenas horas ou dias 
de “boot-camps”. Missões para os principais portos ou “hubs” 
de inovação têm sido realizadas, com a esperança de que 
lições aprendidas em uma agenda turístico-empreendedora 
se revertam em resultados práticos.

A concepção de iniciativas de inovação tem, via de regra, 
acontecido por todo o planeta por meio de receitas e visitas, 
consultorias e imersões, pitches e demodays, replicadas no 
Brasil sem o necessário aprofundamento das discussões e 

tenha acontecido em várias instâncias, o que, no entanto, 

lugar de receitas, por vezes enquadradas como metodologias 
milagrosas. Tais iniciativas têm o mérito indiscutível de tra-
zer o assunto para o debate e sensibilizar a sociedade sobre 
caminhos possíveis para ações que promovam a inovação 
e o empreendedorismo, mas sem um aprofundamento de 



princípios e práticas que viabilizem uma maior apropriação 
dos conceitos de forma agnóstica e geral. 

Ambientes de inovação, propícios para fertilizar iniciativas 
a partir da organização de ativos como capital intelectual, 
capital físico e tecnologias, constituem bases sólidas e de 
longo prazo, requisitos essenciais para o sucesso do ato de 
inovar trazendo soluções tecnológicas. Tais ambientes podem 
e devem estar preparados de forma a fornecer apoio para as 

vai desde a etapa de concepção de uma solução tecnológica 
até a sua efetiva inserção competitiva no mercado.

Em seu serendipismo, a gênese de vários ambientes de 
inovação ao longo da história – Florença na Renascença, Paris 
na Belle Époque, ou San Francisco no movimento de contra-
cultura - observou uma sincronicidade intensa em movimentos 

destes centros. A correlação não implica em causalidade, mas 

haja vista que a simples mímica nunca irá reproduzir os mes-
mos resultados. Desta forma, é importante destacar alguns 
princípios que precisam estar vívidos em tais ambientes.

Princípio 1: mentalidade de iniciante. Shunryo Suzuki 
chegou à Califórnia em 1959, um ano após a publicação de 
“Dharma Bums” por Jack Kerouac, um dos idealizadores do 
movimento Beatnik de contracultura. Suzuki é considerado 
um dos principais responsáveis pela difusão de práticas de Zen 

Mind”, uma compilação de suas apresentações no centro Zen 
Budista em Los Altos. A essência do Vale do Silício é compilada 

-

no livro “From Satori to Silicon Valley”, de Theodore Roszak. 
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A mente do iniciante é aberta, uma página em branco onde 

Silício possui a mente do iniciante, e por vezes mal interpretada
como “fracasso é bom” por vários entusiastas da inovação. O
correto é que todo iniciante corre o risco de fracassar.

Princípio 2
Malcolm Gladwell em seu livro “Outliers” descreve que são 

-

trabalho árduo em adquiri-las. Formas de acelerar ou otimizar 
-

princípio 2, mas o caso de Freud e Jung melhor ilustra como 
a mentoria se dá de forma não passiva, dado que do trabalho 
de cada se originaram distintas correntes em Psicanálise . Por-

tempo abertura para se perguntar e questionar tudo.

Princípio 3: mapeamento de modelos e aprendizados em 
práticas. Missões e receitas parecem à primeira vista como 
problema resolvido. Por esta razão as diversas missões a por-
tos de inovação raramente resultam em resultados práticos, 

prática em uma dada localidade e implementá-la em outra, 
sendo as nuances perdidas no processo de tradução. 

aparece para amenizar os entraves legais. Entretanto, apesar 
de representar um ingrediente essencial para o Brasil avançar 
no tema da inovação e nas parcerias entre os setores público e 



atingir os resultados de inovação necessários para o progres-
so do País. De fato, o MLCTI atua como um dos pilares que 
deve estar ancorado em um ambiente fértil, que acomoda a 
trajetória da inovação desde o apoio para pesquisa básica de 
qualidade, como as etapas que precisam ser enfrentadas pelas 
empresas, e alinhadas com as necessidades de seus respec-
tivos setores tecnológicos. Com efeito, a cadeia para inovar 

diversas áreas precisam ser pavimentadas de acordo com suas 
respectivas idiossincrasias. 

No processo de tradução ou mapeamento, o que se espera 
é que as devidas apropriações devam ser feitas, e no caso do 

-

ICT deverá construir sua respectiva política, e para tal tarefa é 
necessário estar atento ao fato de que não há fórmulas prontas. 

Desta feita, é necessário que na construção das políticas 
de inovação sejam discutidas e observadas as respectivas vo-
cações, os históricos e o DNA destas instituições. As ICTs são 

fundamentais para a constituição de ambientes de inovação, e 
a efetiva apropriação das possibilidades de arranjos de inovação 
trazidas pelo MLCTI está adstrita a uma construção de política 

ICT para o necessário aporte de seu capital intelectual, tecno-
logias e infraestruturas para setores tecnológicos estratégicos. 

e a ilusão de que metodologias prontas e importadas serão 

tais ambientes serem prósperos em suas ações. 
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Princípio 4
-

de da Califórnia, Santa Bárbara, em seu discurso do prêmio 

que seria uma tecnologia inovadora em seu lema sobre nova 
-

cientemente nova e inovadora sempre foram – e continuarão 
a ser – aplicações geradas por aquela tecnologia”. Do ponto 
de vista prático em se estabelecendo uma iniciativa inovadora, 

atividade focada em buscar uma solução para um problema na
melhor das hipóteses se reverte em uma melhoria incremen-
tal. Não se decide a priori o que será descoberto. As maiores
e mais inovadoras aplicações surgem a partir da invenção, e
não o contrário. Um dado interessante apresentado em um

Bush revelou que projetos realizados com participação de
empresas, via de regra, geravam proporcionalmente um menor
impacto em inovação que projetos de cunho mais acadêmico.
Este fato está em consonância com o princípio 1, e pode ser
disposto da seguinte forma – se você sabe o que você quer
resolver, você não poderá acessar nada além daquele restrito

-
los como EMBRAPII, que cuidam de estágios de maturidade
mais avançados. Mas, quem cuidaria de renovar o poço de
conhecimento?

Princípio 5: da polinização cruzada. Nos 3 casos supra-
citados – Florença, Paris e San Francisco, observa-se sempre 

Pasteur e Picasso, Gertrud Stein. O caso de San Francisco e Vale 
do Silício é discutido por John Markoff em como o movimento 
de contracultura formatou o modus operandi daquela região, 



-

de conhecimentos e tecnologias. Em sua primeira edição de 

de agricultura orgânica, molécula do LSD, e como construir 
um computador pessoal, apresentadas como um manifesto 

que estas consigam se manter independentes de grandes 
instituições, que foi um dos propósitos de seu autor, Stewart 
Brand. Em síntese, um pensamento monocromático avesso 
a polímatas, diversidade e transdisciplinaridade impede que 
inovações de fato ocorram.

Os princípios brevemente descritos servem de inspiração na 
gestão da inovação da UFMG. O Núcleo de Inovação Tecnoló-

locus
da política de inovação institucional da Universidade. Em sua 
trajetória, a CTIT tem buscado fortalecer o ambiente institu-
cional de inovação e empreendedorismo da UFMG, ancorada 
na missão precípua da Universidade que é transformar a so-
ciedade a partir do conhecimento que gera. Importante frisar 

envolvem na pesquisa.

Os 5 princípios na prática: a experiência da UFMG 
em Política de Inovação e fomento à inovação

-

a partir de suas pesquisas. Para apoiar suas ações, a UFMG 
foi uma das primeiras instituições a constituir sua Política de 
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Inovação, em atendimento ao MLCTI, a qual é o instrumento 

normativo, e direciona as ações estratégicas da Universidade 
no campo da inovação e empreendedorismo. E para apoiar a 

-

jurídicos que conferem segurança às inter-relações dos partí-

e licenciamento de ativos de propriedade intelectual. 

Estratégias para fomentar
Ambientes de Inovação

A transferência de tecnologia ocorre via apropriação de 
conhecimento para a transformação de resultados de inven-
ção tecnológica em inovação, na forma de novos produtos, 

pode ser visto pelo esquema apresentado na Figura 1. Como 
entradas do sistema, temos os resultados da pesquisa, das 
atividades conduzidas na infraestrutura e o capital intelec-
tual, que quando protegidos são convertidos em ativos de 
propriedade intelectual. O processo de transferência ocorre 

instrumentos necessários previstos no MLCTI, já o aspecto 
de governança, permite o adequado acompanhamento pela 
UFMG e instituições parceiras das etapas que envolvem a 
cadeia da transferência tecnológica. A saída é representada 

empresas e parceiros, incluindo startups e spin-offs geradas 
a partir de tecnologias da UFMG 



Figura 1 – Fluxo de transferência de tecnologia

As estratégias envolvem ações de treinamentos e capa-
citação nos mais diversos níveis, cobrindo desde Recursos 

stakeholders, disciplinas de graduação e 
pós-graduação e atividades em diferentes níveis escolares 
direcionadas ao público discente, até o corpo docente com 
workshops e eventos de disseminação da cultura empreen-
dedora. Em relação a este último público, são essenciais por 

pode oferecer prestação de serviços como forma de estreitar 
a relação com as empresas, o que permitirá a prospecção de 

serviços pode ser utilizada para complementar as atividades 
de transferência de tecnologia, a partir da realização de testes 
de validação de tecnologia, prototipagem, dentre outras ações 
necessárias para percorrer a trajetória da invenção ao produto. 

Instrumentos para a interação com 
empresas e outras instituições

O NIT apoia o processo de transferência dos ativos de 
propriedade intelectual e a negociação das parcerias que 
envolvem a ICT. 

Paras as ações de interação com empresas temos os prin-
cipais instrumentos: 
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• Acordo de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação (PD&I):

-
mento de tecnologia, produto, serviço ou processo
por meio da cooperação entre os partícipes (art. 9º da

elaboração de um plano de trabalho.

• Contrato de transferência de tecnologia: tem por objetivo:

de criação desenvolvida pela UFMG, isoladamente ou

comercialização. São formalizados mediante assinatura
de Contrato de Transferência, Licenciamento ou Cessão,

ou regulariza a transferência da PI codesenvolvida em
parceria.

• Autorização de teste: possibilita que terceiro interessa-
do em uma tecnologia de titularidade da UFMG possa
testá-la sem ônus e sem o direito de comercialização,

transferência.

• Uso de infraestrutura/Ambiente de inovação: autoriza,
permite ou concede o uso de laboratórios, equipa-
mentos, instrumentos, materiais e demais instalações

voltadas para atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovação, mediante contrapartida e por prazo deter-
minado.

• Encomenda Tecnológica: encomendas por parte da ad-
ministração pública de uma solução a um determinado



problema tecnológico, envolvendo risco tecnológico 
para a concretização do projeto encomendado, e para 

-
cia de incerteza. Podem ser contratadas ICT pública ou 

ou empresas, isoladamente ou em consórcio, desde que 
voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida 
capacitação tecnológica no setor. Instrumento que oti-

Conclusão

Qualquer iniciativa voltada para o fomento à inovação e a 
arranjos que visem à construção de uma cadeia de suprimento 
de conhecimento deve atentar a dois importantes aspectos: 

aqui descritos e ainda na vocação regional em que se insere

a política de inovação da ICT, além de questões de gestão e
acompanhamento de projetos de inovação. Estes pontos devem
possuir um substrato construído a partir dos princípios, que,

de iniciativas em inovação.

caminho, apesar de ser árduo, sua construção é imprescindível 
para que o país tenha condições de progredir em suas voca-
ções por meio de ações de inovação e empreendedorismo.
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INCLUSÃO TECNOLÓGICA JÁ - 
REINVENTANDO OS MECANISMOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 

E TECNOLOGIA PARA PRODUTORES 
NÃO TECNIFICADOS

Otávio Maia
Presidente EMATER Minas Gerais

 Elcio Guimarães
Chefe-Geral Embrapa Arroz e Feijão

O Brasil é uma das maiores potências mundiais do agrone-

somos o 4º maior produtor de grãos do planeta, responsável 

* Otávio Maia – Administrador, com habilitação em Administração Pública,
-
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de de Estudos Administrativos.
** 
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tor em Citogenética e Melhoramento de Plantas pela Iowa State University.



dos Estados Unidos, China e Índia. Esse destaque e relevância 
do agronegócio brasileiro já é reconhecido há um bom tempo 

-
tiva por um crescimento da produção agropecuária visando 
atender a uma demanda crescente da população mundial, que 

-

água que o favorecem para assumir o protagonismo junto a 

Para que isso possa ser alcançado precisamos priorizar os 
produtores que não têm acesso às tecnologias e metodologias 
de produção avançadas, que são numericamente a maioria. 

entre grandes, médios e principalmente pequenos produtores. 
Alguns dados deste levantamento nos chamam a atenção e 
merecem destaque, dentre eles a queda do número de pro-

da família, nos alertando para a preocupação com o tema da 
sucessão familiar. Outros dados preocupantes são a alta média 
de idade da população rural que está envelhecendo e conta 

terem renda inferior a 2 salários mínimos mensais.



Para mudar essa realidade precisamos, dentre outras me-
didas, investir na melhoria do acesso às novas tecnologias a 

Agricultura, Allysson Pa linelli (que chamamos carinhosamente 

Três propostas principais se despontam como medidas com 
grande potencial de reverter esse quadro: o fortalecimento 

o avanço na adoção de ferramentas digitais e tecnológicas
de apoio a esse grupo de agricultores rurais que precisam
potencializar acesso às novas tecnologias.

Do ponto de vista do fortalecimento da ATER, se faz ne-
cessária a criação de um movimento nacional agregador, a 
ser capitaneado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

cooperativa. O MAPA teria um papel de coordenação e orien-
tação estratégica junto aos diversos prestadores de serviços 
agropecuários no país (empresas públicas, SENAR, entidades 

colaborativa” que otimizaria as atividades e resultados em ATER.

Como segundo ponto, precisaríamos ter políticas públicas 
que desenhassem uma estratégia nacional de desenvolvimen-
to do setor agropecuário, também é de suma importância o 
fomento ao desenvolvimento regional conforme as poten-
cialidades, características e vocações locais que permitirão 
desenvolver e fortalecer cadeias produtivas setoriais. Para tal, 
é fundamental que essas políticas públicas venham acom-
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estratégias. Por outro lado, é também necessário estimular a 
assistência técnica privada que, para uma parte dos produtores 
rurais, é o caminho mais adequado.

Já o investimento em ferramentas digitais e tecnológi-
cas de apoio aos produtores rurais visa ampliar o acesso a 
ATER e facilitar a disseminação de tecnologias, uma vez que 
é praticamente impossível estar presente junto a todos os 
produtores rurais em todo o país. Só para se ter uma noção 
de grandeza, dados da Asbraer (Associação Brasileira de En-

-

suma importância, pois permitirá a ampliação e melhoria da 
conectividade no campo. Essa ampliação das ferramentas 
digitais junto ao trabalho da ATER no Brasil é uma ferramenta 
complementar ao imprescindível trabalho presencial destes 

e estratégias de implementação de unidades demonstrativas 
e unidades de referência, assim como eventos coletivos, são 
outras medidas que ajudam a potencializar o trabalho da ATER 
devido ao seu caráter multiplicador. Os produtores rurais não 

produção rural no país e o acesso a tecnologias e ferramentas 
de produção.

Com a implementação dessas diretrizes acreditamos dar uma 
grande parcela de contribuição para o real desenvolvimento 
do setor agropecuário no país com foco no apoio aos pro-



por praticar uma agricultura de caráter familiar, importante 
geradora de renda e ocupação no campo, com um papel 

legítimos da prática ambiental sustentável, característica in-
trínseca a estes produtores rurais presente na sua cultura e 
suas técnicas de produção.

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS





DEFENSIVOS AGRÍCOLAS: ENTRE 
O POSSÍVEL E O DESEJÁVEL

Antonio Licio
Conselheiro do Fórum do Futuro 

Se fosse possível produzir comida sem o uso de agrotó-

alimentar do planeta, parece óbvio que os agricultores já 
teriam  eliminado esse custo há bastante tempo. 

 Infelizmente isto ainda não é possível, apesar dos grandes 
avanços no controle biológico de pragas. É preciso continuar 
investindo em Ciência, outra obviedade quase sempre des-
conectada desse debate. Segue-se um retrato atual e realista  
sobre essa questão.

* 



A relação da humanidade com pragas e doenças agrícolas é 
milenar e bíblica: dentre as dez pragas que teriam sido lançadas 
por Deus sobre o Egito Antigo, no reinado do Faraó Ramsés 

dos Hebreus, consta uma nuvem de gafanhotos que destruiu 
as lavouras e alastrou a fome e miséria por todo aquela região, 
forçando o Faraó a libertar aquele povo. Passaram-se mais de 

lavouras, como foi o caso recente na fronteira Paraguai-Brasil. 

– produtos químicos solventes em água – lançados sobre as
nuvens dos insetos por nada menos que... aviões agrícolas,
tecnologias que os antigos egípcios nem de longe pensariam

História e das religiões. O Egito, na época, era o maior celeiro
agrícola do mundo pelos sedimentos depositados nas margens
de seu Rio Nilo, tendo abastecido o Império Romano durante

de controle de insetos.

Por “pesticidas” consideram-se todos os elementos químicos 

não se restringem ao uso agrícola, mas também em defesa dos
humanos e animais, quando propriamente utilizados. Mutatis
mutandis, suas faltas também são dramáticas, além da Praga

ratos como hospedeiros. O Imperador Dom Pedro II perdeu seu

com 1,5 ano de idade pela febre amarela, então endêmica no



Rio de Janeiro. Desolado e amargurado, procurou alternativas 
para o controle do mosquito “Aedes Egiptys” transmissor des-
sa doença e de outras, quando alguém lhe sugeriu aspergir 
nas áreas de concentração “fuel oil” de embarcações, diluído 
em água, o que ele fez, e eliminou além da febre amarela, 
a malária e a dengue, tendo criado para tal, os pelotões de 
“mata-mosquitos” que perduraram na cidade com seus ma-

para prevenção de infecções hospitalares. Da mesma forma, 
o uso de cloro nas águas a serem consumidas pelos homens
nas cidades está consagrado, e não é questionado desde que

trata de aplicações agrícolas – em lavouras e animais – todo
tipo de reações contrárias são levantadas, como se possível
fosse produzir alimentos sem o uso desses produtos, cujo
nome já encerra uma apreciação negativa: “pestes”.

Tipos de controles: químicos e biológicos

-
tra pesticidas são os potenciais usos de controles biológicos, 
aparentemente inofensivos ao homem e ao meio ambiente 
em substituição aos químicos. Usam de elementos da própria 
natureza, como insetos e microrganismos, naturais predadores 
de seus similares que atacam as lavouras e pecuárias. A falsa 
informação transmite ao consumidor a ideia de que essas 

aplicadas pelo agricultor porque este é “ganancioso” e não 
quer gastar um pouco mais de seus “ganhos fabulosos” em 
práticas ambientalmente saudáveis.

Controles biológicos são mais comuns de uso em produtos 
consumidos in natura -
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cetíveis de carregarem resíduos de pesticidas e terem valores 
-

tarem custos de controles mais elevados. Entram no processo 
chamado de “produção orgânica”, onde somente estes são 

similares comuns e levam esperanças a um controle mais sadio 

uma vez que produtores assinam um protocolo de cuidados 
“orgânicos” com autoridades sanitárias, mas quando uma in-
festação aguda ocorre não há garantias do emprego somente 
dos métodos biológicos. Uma mesma falsa comunicação à 

também levar o consumidor a “falsos orgânicos”.

Já para as grandes lavouras - soja, milho, arroz, trigo etc. 
–, o controle biológico é praticamente inviável aos custos e 
tecnologias atuais, mas os riscos de contaminações ao homem 

manter uma “reserva legal” de mata nativa na propriedade 

-

denominadas de “Análise de Riscos” (Risk Assessment).t

Criada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

protocolos do Ministério da Agricultura do Brasil e consiste, 



-

meio ambiente, seus efeitos sobre as águas, ar, outros vegetais 
e animais. Daí, limites ou concentrações dos elementos ativos 
são determinados como aceitos, além de uso de EPI – equi-
pamentos de proteção individual.

Consumo de pesticidas: “A dosagem determina o veneno” (Pa-
racelsus, bioquímico, 1493-1541, “pai” da toxicologia moderna).

aparecem como fundamentais para entender a concentração 
dos usos dos pesticidas: os tipos de lavouras e os climas onde 
são plantadas. Frutas, verduras e arroz inundado (paddy ( ( ) yy lide-

quebram os ciclos de vida de insetos e microrganismos, mini-
mizando a aplicação de pesticidas. Disso resultam aplicações 

para países selecionados. Observe-se que Costa Rica e Equador 

e Japão com grandes áreas de arroz e altas concentrações (o 

Embora os animais sofram desesperadamente pelos ataques 
de alguns insetos – carrapatos e moscas principalmente –, são 
as lavouras as grandes consumidoras de pesticidas. Brasil e 

cada safra é separada por invernos congelantes que matam 
os “bichinhos”, aqui, além da falta de inverno, ainda dispomos 
de duplas safras anuais em 15 milhões de ha. 
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Toda essa discussão leva à indagação maior: quais seriam 
os impactos econômicos em termos de redução de oferta e 
acréscimos de preços para um cenário hipotético de eliminação 
de aplicação de pesticidas sobre as lavouras?

Para responder há que se investigar estudos que avaliaram 
os efeitos da não aplicação. Curiosamente, esses trabalhos são 
muito restritos na literatura, e depois de uma varredura sele-



 Observa-se que as perdas da não aplicação de pesticidas 
seriam desastrosas no caso de frutas e verduras, e para os grãos 

preços certamente estourariam. Para estimar esses aumentos 
decorrentes de frustrações de produção há que se recorrer a um 
conceito econômico chamado “elasticidade-preço da deman-
da” que mede a variação de preços decorrentes de variações 
de quantidades. Essas estimativas são raras a níveis globais e 

um evento recente ilustra o fenômeno – geadas em cafezais do 

preços internacionais de outros alimentos há que se dispor
desse parâmetro – elasticidade-preço –, que todavia só pode

-
cativas, o que as estatísticas não revelam. Enquanto isso, a
prudência e a seriedade recomendam a manutenção do uso

Bibliografia básica:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticidep // p g/ /
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PERSPECTIVAS DE GERAÇÃO DE
RENDA, EMPREGO E TRABALHO

NA CADEIA PRODUTIVA DA 
BIOECONOMIA DO BRASIL

José Pastore
Professor Titular da USP e Conselheiro do Fórum do Futuro

O avanço da bioeconomia

O avanço em direção a uma economia sustentável tem sido 
acelerado e irreversível. Cada vez mais a sustentabilidade se 
torna objeto de acordos comerciais e tratados internacionais. 
É também critério para avaliação do desempenho das empre-

* José Pastore – Graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São

do Trabalho, Emprego, Recursos Humanos e Desenvolvimento Institucio-



sas na Bolsa de Valores e outros ambientes. Trata-se de um 
caminho sem volta. 

Mediante a combinação de conceitos das ciências da na-
tureza com os conhecimentos da economia, a bioeconomia 
representa hoje um enorme potencial para se produzir com 
respeito à natureza, aos seres humanos e ao próprio planeta, 
que precisa estar hígido para as novas gerações. 

O Brasil tem um grande potencial para liderar a bioeconomia 
pelo fato de praticar uma agricultura dentro dos princípios 

-
dores e consumidores do mundo é ter certeza que os bens 
brasileiros são produzidos com respeito ao meio ambiente e 
aos seres humanos. 

A aceleração do processo produtivo sustentável envolve a 
mobilização de vários tipos de tecnologias, o que por sua vez, 

Ao mesmo tempo, o uso dessas tecnologias tem impactos 
importantes no mercado de trabalho. 

Os empregos da bioeconomia

Estimar os empregos gerados pela bioeconomia é tarefa 
difícil por se tratar de uma atividade que tem muitas rami-

mais variados. Ainda assim, OCDE informa haver cerca de 22 
milhões de empregos no mundo ligados à intersecção dos 

cerca de 15 milhões de empregos diretos e indiretos dedicados 
à proteção da biodiversidade e do meio ambiente. Dados da 
ONU relatam haver cerca de três milhões de “empregos verdes” 
voltados para a agricultura e a energia, podendo chegar a 7,1 



criado cerca de um milhão de empregos anualmente. 

milhões de empregos diretos e indiretos ligados às atividades 

estima-se uma geração de mais dois milhões de novos postos 
de trabalho. 

Ainda que as estimativas sejam precárias, os analistas do 
mercado de trabalho indicam que bioeconomia tem poten-
cial para gerar renda e criar novos empregos nos setores de 
comércio e serviços das localidades onde opera. Isso já é 

-

1

Isso mostra que o dinamismo da agropecuária moderna se 
dissemina para os outros setores do interior do Brasil. Basta 

2

A qualidade dos empregos

Os estudos disponíveis mostram que os empregos gera-
dos pela bioeconomia serão de qualidade variada (muitos 

de trabalho decente e protegido pelas leis trabalhistas e pre-
videnciárias. 

1 

work and social inclusion
in 

2 “Bioeconomia pode turbinar o PIB brasileiro e gerar 2 milhões de empre-
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Os que usam os conhecimentos da história, dizem, com 
razão, que as tecnologias destroem certos tipos de empre-
gos e criam outros. Mas, nada é automático. Nem sempre o 
trabalhador desalojado pelas tecnologias em determinada 
atividade tem as habilidades requeridas pelas novas atividades. 

-
des de emprego, mas destrói muitos dos empregos de quem 
trabalha com as matérias carbonizantes. 

É verdade que a bioeconomia cria vários tipos de novas 
atividades que podem ser utilizadas pelos que são deslocados 
de outras áreas, mas, outra vez, tudo depende da educação 
das pessoas. Os que passaram por uma educação de boa 
qualidade, conseguem se “repaginar” e trabalhar com as 
novas tecnologias. Os que não tiveram essa sorte, correm o 
risco de trabalhar em ocupações de menor prestígio e renda. 
A boa educação básica é essencial para a referida adaptação. 

o aprendiz – menor ou adulto – carrega consigo graves falhas
de educação básica.

Os estudos mais recentes mostram que a entrada acelera-
da de novas tecnologias nos processos produtivos tem forte 
relação com o aumento da desigualdade das últimas décadas. 
Ou seja, as tecnologias acabam gerando problemas quando 
destroem os empregos dos trabalhadores menos educados, 
que não têm condições para se reciclarem para o novo mundo 
digital. 3

Os impactos diferenciados das tecnologias

-

3 



da automação nas atividades humanas (tasks
as diferentes ocupações. No início, eles acreditavam que as 
novas tecnologias substituiriam apenas os trabalhadores que 
realizam atividades rotineiras e repetitivas – manuais e não 
manuais. 4 Com o passar dos anos, porém, eles notaram vá-
rios impactos das tecnologias nas ocupações não rotineiras e 

interação interpessoal. 

Com o surgimento da , a partir dos 

observam, apreendem, corrigem seus próprios erros, reconhe-

escritos, sem falar nos que fazem diagnóstico com precisão 
igual ou superior ao dos médicos. 

decisões racionais, vêm sendo substituídas por tecnologias 
e, nesse processo, muitos trabalhadores perdem a condição 

-
tituídos por uma máquina, sistema ou algoritmo, eles são 

contadores, professores e até engenheiros que dirigem UBER 
ou fazem entregas nos dias atuais.

Um processo desse tipo, é claro, aprofunda a desigualdade 
social e econômica. Isso deve ocorrer também com os tra-
balhadores da bioeconomia que vive um tempo de imensas 
transformações tecnológicas. As atividades que giram em 

das próprias tecnologias e também as habilidades de empa-

4 
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tia, julgamento, intuição e trabalho em grupo – que não são 
automatizáveis. 

Devido ao seu caráter interdisciplinar, a bioeconomia gera 
-

pações de nível superior,5 -
logistas, engenheiros de vários tipos, biólogos, geneticistas, 

-
cializados em regulação e propriedade intelectual, pessoal de 

qualidade etc. 6 Ao lado disso, há um aumento da demanda 
por operadores de vários tipos nos campos da agricultura, 
energia, indústria e meio ambiente, sejam eles de nível médio 
ou inferior. 7

Além de provocar a demanda por novas habilidades, 8 a 

do meio rural para o urbano e vice-versa. No caso do Brasil, 
o aproveitamento das novas oportunidades de trabalho en-
contrará a barreira de um ensino fundamental e médio de má

nossa realidade que precisa ser enfrentado.

Estamos diante de um problema muito conhecido e pouco 

5 José Pastore, “Tecnologia, classe média e populismo”, no prelo. 
6 David H. Autor, Frank Levy e Richard Murnane, “The skill content of recent 

-

7 George Sakellaris, “Bioeconomy Education”, in Emmanuel Koukios e Anna 

8 Marion G. Bastos, “Just transition towards a bioeconomy: Four dimensions 
in Brazil, India and Indonesia”, Just transition towards a bioeconomy: Four 
dimensions in Brazil, India and Indonesia - ScienceDirect.



como obstáculo para o aproveitamento das novas oportuni-
dades de trabalho trazidas pela bioeconomia. 

Integração entre escolas, empresas e governos

promessa de crescimento econômico com inclusão social em 
que as novas oportunidades de trabalho dariam às pessoas 
um acesso crescente a uma boa qualidade de vida. Visualiza-
va-se uma estrutura social mais porosa, de modo a permitir 
amplos avanços na mobilidade social ascendente dentro de 
uma sociedade mais justa e menos desigual. A realidade dos 
dias atuais mostra que, no mercado de trabalho, a revolução 
digital resolve muitos problemas e cria outros. Mas, seria um 
erro grave demonizar as tecnologias. Isso traria um atraso 
insuperável para o Brasil. Diante dessa realidade, só nos resta 
investir mais e melhor no sistema de ensino fundamental e 

continuadas. 

Ainda que necessárias e até imprescindíveis, as escolas, so-
zinhas, não conseguem entregar o tipo de educação que pode 
salvar os trabalhadores do desemprego, da informalidade e de 
uma queda na estrutura social. As empresas sozinhas também 

o governo que, por natureza, está longe das demandas do

ser enfrentado por uma boa parceria entre escolas, empresas
e governo como fazem vários países que possuem o sistema
dual de ensino 9

9 Para ver a grande variedade de ocupações requeridas pela bioeconomia, 
sugere-se, “Jobs and Careers in the bioeconomy”, Bio-based industries con-
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Esse acoplamento entre escolas, empresas e governos para 

das pessoas é fácil de ser recomendado, mas muito difícil de 

tecnologias modernas dispõem do ferramental que pode faci-
litar essa tarefa e atingir grandes massas de trabalhadores - o 
tempo todo - por meio de cursos e treinamentos on-line.

Mas, uma coisa é certa. Os novos empregos da bioecono-

redobrado de escolas, empresas e governo para que os tra-
balhadores aproveitem as novas oportunidades de trabalho, 
para, com isso, reduzir-se as grandes desigualdades. 11

esforço efetivo da parceria entre escolas, empresas e governos 
em vários países. 12 O Brasil faz parte dessa necessidade. 

No meio rural, são empregos ligados à produção, manejo de safras, vários 
tipos de processamentos, armazenagem de biomassa e outros. Ver Manfred 
Kircher, “The bioeconomy needs economic, ecological and social sustaina-

11 O sistema dual de nível médio opera em articulação entre escolas e em-
-

presa, mas com uma articulação muito estreita entre os mestres de ofício 

Escandinávia e outros países. 
12 -
ministradas pelos empresários que bem conhecem a demanda presente e 
a emergente como são as unidades de ensino do Sistema S. Ver SENAI CE-
TIQT investe no setor de Bioeconomia Marinha para geração de empregos, 



USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA: 
DESAFIOS PARA O BRASIL

Francisco Barbosa* e Virginia Ciminelli**
Professores da Universidade Federal de Minas Gerais

 A gestão sustentável da água é, sem dúvida, um dos maiores 

-
lhões de anos, mas a transição climática chegou para alterar o 
regime de chuvas e a disponibilidade efetiva em determinados 
locais e situações. A visão econômica prevalecente no século 

a custo zero. Na realidade atual, os recursos hídricos ganha-
ram a condição de ativo precioso, orientado pela escassez, 

* 1Departamento de Genética, Ecologia e Evolução – Instituto de Ciências
Biológicas, UFMG.
** Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais – Escola de En-
genharia, UFMG.



uma potente oportunidade.

A base lógica

A água é um recurso essencial, estratégico, renovável, po-

-
râneas, planejar e implementar boas práticas de seu uso são 
pré-condições para a construção de futuro, com qualidade 

destacados dois temas: saneamento básico e a agricultura. 

saúde humana e a qualidade ambiental. O agronegócio, por 

participação do setor no mercado global, seja pelos avanços 
tecnológicos que propiciaram essa projeção. Em ambos os 
casos, a água – nos seus aspectos de quantidade e qualida-
de – é tópico central. E em ambos os casos são inúmeros os 

com atenção para as mudanças climáticas em curso e seus 

maior inclusão social, alicerçada na capacitação em todos os 
níveis. Como principais premissas e considerações têm-se: 

O diferencial de riqueza hídrica do país (e de outros

reduzir as desigualdades e aumentar a qualidade de
vida e o bem-estar do povo brasileiro.

índice de desenvolvimento humano. Portanto, controlar



o desmatamento, proteger os ecossistemas e recuperar
áreas degradadas são ações vitais não apenas para a
conservação da riqueza hídrica, mas também para o
desenvolvimento regional.

A água é um denominador comum de várias ações a
serem contempladas em um Plano Nacional de De-
senvolvimento Sustentável. Como tal, pode e deve ser
usada como um elemento natural para se buscar a
convergência de diferentes correntes de pensamento.

A construção de um Plano de Desenvolvimento Sus-
tentável requer a interlocução de diferentes áreas de
conhecimento, a valorização da biodiversidade regional,
além de possibilitar o fortalecimento de empreendi-
mentos de pequeno e médio porte.

Uma abordagem transdisciplinar é ainda essencial para
se entender as interações e as consequências das inter-
venções humanas nos processos naturais, com destaque
para as interações entre saúde, clima e ambiente.

um leque de oportunidades para soluções tecnológicas
com agregação de valor e, assim, para o fomento do
empreendedorismo e a participação industrial.

Brasil e suas águas: recurso finito e estratégico

O Brasil destaca-se pela abundância dos seus recursos hí-
dricos. E esta é, certamente, uma das razões para a relevante 
produção de alimentos, a participação da energia renovável 
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América do Sul. A despeito dessa abundância, a distribuição 

abriga c. -

água nos rios pela construção de represas para irrigação e
dessedentação animal e o aumento da evapotranspiração a
partir dos grandes reservatórios, com a consequente mudança

efeitos das mudanças do regime de chuvas e da frequência

além da relação de clima mais seco com temperaturas mais

O país dispõe de capital humano e acesso a tecnologias 
que possibilitam conhecer a disponibilidade atual e futura 

uso. Implementar políticas que favoreçam o monitoramento, 
a conservação e as boas práticas de utilização dos recursos 



negócios, e favorece a qualidade de vida e o desenvolvimento 

Água e saneamento no Brasil: o grande desafio

Apesar de toda sua abundância em água, o Brasil cuida 

básico do país – c. 94,7 milhões de brasileiros não têm seus 

básico compreende quatro componentes - abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana e 

da população total, com uma perda média na distribuição de 

Em relação a esgotos, o índice médio de coleta no país é 

-

sendo que 5.516 ton. chegam aos rios e reservatórios mesmo 
após o tratamento dos esgotos. Ou seja, a maioria das estações 

graves para a saúde humana e a qualidade ambiental.

Para universalizar o esgotamento sanitário serão necessários 

deverão ser aplicados na coleta e R$47,6 bilhões no tratamento. 

é um importante passo para viabilizar tais investimentos, pois 
permite a participação de recursos públicos e privados e pos-
sibilita a ANA editar normas de referência para o manejo de 
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resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais em cidades, 
a serem observadas pelas agências reguladoras infranacionais, 
além de promover a capacitação técnica dos atores envolvidos 
na regulação do setor, desde a esfera municipal até a estadual. 

A carência de saneamento básico traz consigo uma sé-
rie de oportunidades. Estas abrangem o desenvolvimento 
de soluções tecnológicas apropriadas às diversas realidades 
nacionais, o monitoramento de pandemias e a capacitação 

-
temporânea e predominantemente urbana, como a remoção 

de resíduos eletroeletrônicos, plásticos e outros gerados em 
grande volume nas cidades, bem como aqueles decorrentes 
do agronegócio em larga escala. 

Água e agricultura sustentável 

“Nos pro  necessa ncia no 
aproveitamento da a  gua, solo e biodiversidade, para garantir 
a produtividade, recompor os recursos naturais e diminuir o 
impacto das mudancccas climaticas no territorio nacional, para 
que praticas conservacionistas, integracccao de diferentes sis-
temas produtivos e maior interdisciplinaridade nos estudos 
agronomicos deverao ser a base da agricultura brasileira nos 
pro

O parágrafo acima traduz, basicamente, nossa visão sobre 
a centralidade e importância de uma nova visão da água 
para uma agricultura competitiva e sustentável. É importante 



A base do sucesso da moderna agricultura é a irrigação, 

fontes alternativas de água (reuso, dessalinização, o manejo da 

deve ser dada à irrigação por pivôs centrais (no Brasil, c. 1,6 

se considerar o consumo de energia para o funcionamento 

alimentos para atender ao aumento da população mundial 

Há ainda que se considerar a chamada “água virtual”, aquela 
quantidade de água utilizada na produção de uma commo-

uma conotação econômica internacional como aquela água 
-

balmente, e para produtos industriais, este valor médio é de 

-
viços ecossistêmicos essenciais para a produção de alimentos, 
ainda não é formalmente reconhecida e não tem seu valor 

sustentável deve promover uma cultura de pagamentos por 
serviços ambientais, a começar pelo mais básico, o provisio-
namento de água.

O Brasil tem no agronegócio um caso de sucesso e pro-

-
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solo, graças à parcela importante de conversão de pastagens 

aumento de produtividade conseguido a partir de modernas 
tecnologias. O que se propõe é ampliar esse protagonismo, 
porém em bases que contemplem a sustentabilidade ambiental 

racional de insumos químicos, solo e água, e estar acessível 
ao pequeno agricultor, evitando o potencial concentrador e 

mundo e a maior concentração fundiária, contrastam com o 
menor desenvolvimento em saúde, renda e educação do país. 
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que o aumento da pressão por alimentos deve representar 

Por isso é tão importante compreender o papel da água na 
agricultura, onde está armazenada, qual a disponibilidade, por 
onde ela trafega, e depois é devolvida à natureza.

km³. Esse é o nosso estoque de água na Terra, que é o mesmo 
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há milhares de anos e não há indicativos de que ele irá se 
alterar. Infelizmente, nem toda essa água está prontamente 
disponível para uso.

restante está armazenado em outras fontes hídricas, como os 

mais prontamente disponível para uso.

-
do todos os usos (indústria, irrigação, abastecimento urbano 

consideração apenas os rios, é outorgada e assume-se que 
está sendo retirada dos rios. Desse total de água que é reti-

a água se tornou um fator limitante para o desenvolvimento 
econômico do país, devendo a ela ser atribuído um valor 
econômico, além de uma gestão adequada para que possa 
suprir, de maneira satisfatória, além das demandas ambientais, 
os demais usos.

A água é um recurso natural e limitado, sendo mais limitada 
em algumas regiões do que em outras. A percepção do indi-
víduo em relação ao clima e a água é local. Nesse sentido, a 
percepção, em várias regiões do país, de que a quantidade de 



água está reduzindo, é viesada e não suportada pelos dados 
observados ao longo de vários anos.

Em relação à disponibilidade hídrica, a base de análise do 

da disponibilidade hídrica, e os períodos de seca, em geral, são 
mais marcantes que os períodos chuvosos, o que pode trazer 
essa impressão, muitas vezes equivocada, de que a água está 
reduzindo ou acabando.

de gestão, é limitada. O crescimento desordenado e o uso 
inadequado de recursos hídricos podem levar ao esgotamento 
da reserva hídrica da bacia, o seja, esgotamento da quantidade 
de água que a bacia é capaz de fornecer para os diferentes 

-

Quando se pensa nos recursos hídricos e nos seus usos e 
usuários, é fundamental considerar as aptidões/vocações das 
regiões. Isto é, a gestão deve considerar as características dos 
territórios. O Brasil é um país de dimensões continentais, apre-
senta grandes diferenças sociais, ambientais e econômicas, o 
que faz da gestão de recursos hídricos uma atividade ainda 

regionais, de forma a considerar suas características, incluindo 

onde a disponibilidade hídrica já se encontra comprometida, 

uso da água.

A água por natureza é um elemento dinâmico no espaço e 
no tempo. Ela circula entre regiões e entre produtos. Quando 
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mais a água circular, mais benefícios ela traz para a sociedade. 
O estoque de água no planeta Terra não varia em quantidade, 

seja, não circula. A parte mais interessante da água é aquela 
que compõe o ciclo hidrológico, ou seja, aquela parcela do 
estoque hídrico que se movimenta espacial e temporalmente.

A parte dinâmica do estoque hídrico, no entanto, é muito 
variável ao longo do tempo e as mudanças no clima estão trans-

E começa por contornar assertivas que animam o debate 
ideológico, mas que não constroem soluções, como os que 

Os recursos hídricos “trafegam” pela produção de alimentos, 
é verdade, mas em seguida voltam à natureza praticamente 
intactos.

O que gera riqueza e bem-estar para a sociedade é o trá-
fego da água nos e entre os produtos, inclusive no próprio 
ser humano. Essa movimentação da água é muito bem re-
presentada pelo ciclo hidrológico. Neste sentido, de tempos 
em tempos, ressurge a ideia de se cobrar pela quantidade de 

após as primeiras publicações, apresentando o conceito de 

O conceito de água virtual foi criado com o objetivo principal 
de se estabelecer um indicador de quanta água é necessária 
para se produzir diferentes bens e serviços. Isso permitiria 
que países com elevada escassez hídrica pudessem importar 
produtos que demandam muita água na sua produção, e 
focassem sua produção em produtos que demandam pouca 
quantidade de água para sua produção. Essa informação 



poderia ser utilizada também para mapear as aptidões pro-

hídrica poderiam economizar a sua água importando bens 
ou serviços que demandam muita água para sua produção, 

que o Brasil, pelos seus recursos hídricos, fosse enquadrado 
na categoria de países destinados a produzir alimento.

Com esse conceito veio também a ideia do comércio de 
água, que foi deturpado da sua concepção inicial. Esse con-

de água azul, verde e cinza é utilizada na produção de bens 
e serviços. Essa informação pode ser útil no planejamento 
de recursos hídricos. O conceito, entretanto, foi setorizado e 
utilizado de forma inadequada em várias situações, criando a 

-

e tirando o foco das questões principais.

água. A água, se não for utilizada para produzir alimento ou 

hidrológico. Um detalhe é que quando a água chega ao oceano 
ela pode levar algumas centenas de anos para voltar a fazer 
parte do ciclo hidrológico. A água circula e seria insensato 
cobrar pela sua circulação.

ainda mais confuso com a inserção do conceito de pegada 

mais a ver com a quantidade de água gasta por um indivíduo, 
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como o volume total de água usado para produzir os bens e 
serviços consumidos pelo indivíduo ou comunidade ou por um 
setor. Ele é um indicador de uso de água. Quando utilizado de 
forma inadequada, traz comparações sobre usos que podem 
distorcer as informações.

Na maior parte das vezes, o problema é criado por uma 

levando ao uso de métricas equivocadas e conclusões erradas. 

cada uso, que devem ser pactuadas com os usuários e muito 
claras para a sociedade. Não se pode esquecer da demanda 
ecológica. Ou seja, é preciso manter no rio uma quantidade 
de água mínima capaz de manter as funções oferecidas pela 
água, garantindo as condições mínimas de manutenção de 
ecossistemas aquáticos.

Essas métricas servem para se avaliar possibilidades de 
melhorias de uso da água dentro do próprio setor usuário e, 
via de regra, não são adequadas para se fazer comparações 

-
ção com o objetivo de reduzir a escassez hídrica, na meso e 
macro escala, não resulta nos resultados que se imagina. A 
razão para isso é que muitos dos conceitos frequentemente 

As previsões são de aumento de demanda hídrica. Assim, 
será cada vez mais preponderante adotar estratégias de ma-
nejo, que considere os recursos hídricos de forma integrada, 
e que almeje uma alocação equitativa, considerando os usos 

referência. Essa abordagem integrada dos recursos hídricos 

forma de trabalhar a agricultura e de produzir alimentos.



Nas últimas décadas observam-se avanços importantes na 
pesquisa em recursos hídrico, que deverão, cada vez mais, 
incorporar uma visão sistêmica do sistema hídrico, onde o 

ações, de maneira geral, ainda são isoladas e difusas, quando 
deveriam ser integradas.

Hoje se faz necessária a construção de uma estratégia que 
vise à evolução da economia baseada no uso e utilização dos 
recursos renováveis, apoiada sobre o conceito de cadeia de 
valor. A estratégia, cada vez mais evidente, indica que se deve 

-
nem uma abordagem coerente, interdisciplinar e transetorial, 

carbono, que concilie as necessidades em termos de agricultura 
e usos das águas, segurança alimentar e do alimento.

A ciência deve gerar conhecimento no sentido de garantir o 
uso sustentável dos recursos hídricos, sendo necessárias mais 
pesquisas em relação aos mecanismos que contribuem para 
aumentar a oferta hídrica na bacia. Dentre esses, os sistemas 
de conservação do solo, que estão em constante adaptação e 
evolução, são os que apresentam o maior potencial de contri-
buir para os recursos hídricos em termos de sua qualidade e 
quantidade. Vê-se como prioritário o avanço no conhecimento 
de mecanismos destinados ao controle da erosão, dessalini-

capacidade de retenção da água no solo.

de alimento que a sociedade demandará para atender às suas 
necessidades, serão provenientes de áreas irrigadas, que é a 
principal usuária dos recursos hídricos. Assim, será cada vez 
mais importante gerar conhecimentos que contribuam para 
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-

de uso, desenvolver técnicas de gerenciamento da demanda 
e desenvolver culturas mais resistentes ao estresse hídrico.

Outro importante aspecto que poderá ser considerado, 
apesar de seu uso atual ser incipiente, são as águas residuárias. 
Elas têm grande potencial de uso e poderão se tornar uma 
importante ferramenta para o gerenciamento dos recursos 
hídricos e de políticas ambientais no Brasil. Há necessidade 
de avançar, portanto, nas pesquisas relacionadas ao reuso 
da água no meio rural e aproveitamento de água de chuva. 
Além disso, faz-se necessário incluir pesquisas para a avaliação 

-
lizantes etc.

A maior parte dos recursos hídricos ainda continua sendo 
manejado de maneira fragmentada, desconsiderando relações 

entender melhor a dinâmica das águas subterrâneas, ter um 
melhor conhecimento dos aquíferos, tanto em escala regional, 
quanto local, e sua interação, nos diferentes ambientes, com 

É importante avançar nas pesquisas para compreender 
melhor como e em que magnitude as mudanças climáticas 
afetam os processos hidrológicos e os aspectos quantitativos 
e qualitativos dos recursos hídricos nas diferentes regiões 
brasileiras.

A alocação da água ganhou impulso com a escassez de 
água. Os processos de tomada de decisão, por outro lado, 



mais rápidas, além de depender de análises de quantidade de 
dados cada vez maiores. Esses fatores aumentam o risco de 
tomadas de decisão equivocadas. Torna-se, portanto, impor-
tante avançar nas pesquisas relacionadas às tecnologias da 
informação, da comunicação, de big-data e de modelos de 
inteligência computacional e simulação que possam viabilizar 
a emissão de alertas e suporte à decisão.

Adicionalmente, ocorrem necessidades de formalizações 
de conhecimentos sobre o papel do comportamento humano 
no uso da água. Assim, ganha importância a estruturação de 
programas efetivos de comunicação para o estabelecimento 
de estratégia abrangente e integradora para se enfrentar os 
vários problemas relacionados ao uso da água. Neste sentido, 

poderiam ser utilizados de imediato. Os novos avanços cien-

escassez hídrica e outros problemas emergentes dependerão 
fortemente da constituição dessas bases de conhecimento, de 
novas tecnologias, de estratégias de manejo, e certamente de 
políticas públicas que orientem as interações dos indivíduos 
com a natureza em sociedade.

água-alimento precisará ser robusta e sólida, de forma que a 
economia circular venha a ser praticada integralmente, com 
foco no ajuste do cenário de negócios como de costume para 
novos cenários baseados em inovações tecnológicas e também 
alternativos para que, de fato, viabilizem os direitos para o uso 
da água e o acesso pleno aos alimentos, tanto para consumo 

novos conceitos da bioeconomia e fundamentados em uma 
Política Pública de Estado.
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O Brasil tem grande aptidão para agricultura. Isso deve ser 
entendido pela sociedade como um dos nossos mais impor-
tantes ativos. Para que o nosso papel estratégico de produtor 
de alimentos possa ser consolidado, é importante que os 
nossos agricultores tenham segurança hídrica. Isto é, ao se 
pautar questões essenciais que envolvam os recursos hídri-
cos, deve-se colocar nessa pauta, como política de estado, de 
maneira estratégica, a irrigação como a principal tecnologia 
para garantir estabilidade e sustentabilidade à produção de 
alimentos.
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A combinação de instabilidade econômica com catástrofe 

que esta não será apenas mais uma crise econômica. Se antes 
da pandemia havia certo ceticismo quanto ao desempenho 
da economia global, a elevação nos preços de diversos países 
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em período de contração da demanda sugere que a crise não 

porque o pós-pandemia, além de investimentos para a reto-

de negócios e o fortalecimento dos setores que possam con-

as forças geopolíticas e econômicas já em ação, a pandemia 

será o mote principal, conforme já indicaram os Estados Uni-
dos da América e a China no encerramento da Conferência 

na geopolítica. Além disso, vários representantes do sistema 
-

dicam que o clima será balizador dos investimentos globais, 

última década.

Questões climáticas e a pobreza

É consenso de que a questão climática possui forte rela-
ção com a pobreza e a fome. Desde 1961, o abastecimento 

no entanto o problema da fome ainda persiste e tem adqui-
rido uma nova dimensão analítica, sob a ótica ambiental na 



e soja, respectivamente. Importante é que a incerteza e o 

desconstrução e reconstrução da biomassa e a produção de 

em escala, têm grande potencial para dar maior estabilidade 
ao mercado global de alimentos.

-
tões climáticas orientam novos padrões de consumo, segmen-
tando ainda mais o mercado que, se por um lado impõem 
restrições, de outro lado, gera oportunidades para agregação 
de valor à produção agropecuária.

Para além das contribuições individuais e compromissos 
multilaterais de quase duzentos países, a COP26 encerrou 
com o Pacto de Glasgow, que objetiva conter a elevação da 
temperatura em 1,5°C. O Pacto também encoraja a acelera-

e a redução nos subsídios de combustíveis fósseis. Glasgow 
também olhou para a questão da transparência encorajando 
o uso de marcos temporais comuns entre os países, e todos
os países concordaram em enviar informações sobre suas

usando um conjunto comum e padronizado de formatos e
tabelas. Além disso, foram aprovadas regras para o mercado
de carbono internacional e avanços importantes relativos a
perdas e danos.

Além dos resultados da COP26 e da associação com o risco 

indicativos de que a dimensão ambiental será o grande vetor 
-

lidade instigante, especialmente para o Brasil, tido como a 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



ambiental sustentável?

Desenvolvimento sustentável e
a nova ordem econômica

O conceito de desenvolvimento sustentável implica no uso 
dos recursos naturais, sociais e econômicos sem comprometer 
a disponibilidade para as gerações futuras. Assume-se que 
a dimensão econômica atue como o pivô dos ajustes nas 
dimensões social e ambiental e entre elas. A dinâmica do de-
senvolvimento, medida pela produtividade e orientada pelos 
mercados, historicamente privilegiou a dimensão social. Não 
é por acaso que a produtividade da mão de obra aumentou 

-
tribuiu para reduzir o custo dessa mão de obra pela via dos 

As novas tecnologias calcadas na Tecnologia da Informação 
e da Comunicação aceleraram a produtividade da mão de 

assim uma contradição econômica. Além dessa contradição, 

Os resultados da COP 26 e os discursos de vários dos seus 
-

tentável, qual seja, radicalizar o uso sustentável dos recursos 

-



tável dos recursos naturais está se consolidando, notadamente 

especialmente ao se considerar que a atenção se desloca para 
os recursos naturais, havendo, em escala mundial, crescente 
inquietação quanto às suas capacidades de suporte.

As propostas de uma nova ordem econômica, calcada numa 
concepção abrangente do desenvolvimento sustentável com 
ênfase na produtividade dos recursos naturais, ganham des-
taque fazendo com que a prosperidade no futuro seja cada 
vez mais multifacetada e tendo como pivô a utilização dos 
recursos ambientais de forma mais produtiva e socialmente 
mais justa. Essa constatação leva a uma nova questão: quais 

Financiamento verde e infraestrutura

Segundo o Observatório da Federação Brasileira dos Bancos 

-

pouco ou nada satisfeitos com a preservação ambiental no 
-

gados sobre as preocupações relacionadas à sustentabilidade, 

creem ser as questões ambientais, como poluição, aquecimento 

Essa realidade é no mínimo estranha para um país como o 
Brasil, em que a abundância em recursos naturais é o grande 
ativo e a sociedade apoia o desenvolvimento verde. É bem 
verdade que os investimentos verdes vêm aumentando no país, 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



do crédito a pessoas jurídicas era direcionado às atividades 

O Brasil já pagou um preço elevado por ser uma das econo-
mias mais fechadas do mundo, é chegada a hora de reverter 
essa situação embarcando na onda verde, mas, o que fazer?

Uma prioridade que mobiliza a sociedade global e, portanto, 

Amazônia e o Pantanal. Não se trata de discussões fragmen-
tadas sobre desmatamento, pobreza ou logística. Se trata de 
estabelecer um projeto para o desenvolvimento sustentável 
dos biomas que tenha por objetivo principal a geração de 
bem-estar com base em aumento no nível de emprego e na 
renda, respeitando os limites dos recursos naturais. Ênfase 
deve ser dada à ação forte de repressão aos comportamen-

investimentos com ênfase na promoção de recursos latentes, 
o que não é difícil para uma região que dispõe de mais de

de produções já estabelecidas na Amazônia que merecem
atenção. Também merecem atenção na Amazônia os sistemas

de palma para a adequação ambiental das áreas já antropi-
zadas. No caso do Pantanal, além da promoção de atividades
latentes, notadamente o turismo, é preciso atenção com a
preservação do ciclo das águas que vem sendo comprometido
pela degradação ambiental no Cerrado.



sempre há a possibilidade de promover o desenvolvimento 
calcado no uso sustentável dos recursos naturais, porém, são 
ganhos marginais se comparados às possibilidades que a 
economia circular gera, especialmente no campo da infraes-
trutura, que deve liderar os investimentos em escala global, 

Investimentos em infraestrutura verde deverão ser priori-
zados em escala global, destacando-se que parte importante 
dessas inversões estará no meio urbano, no período pós-covid. 
Melhores serviços de abastecimento de água e saneamento, 
assim como mudanças no suprimento de energia, reciclagem 

vem da energia. A despeito dos avanços, a economia brasileira 
está novamente sujeita ao risco energético. O Brasil é talvez o 

geração calcada em fontes alternativas como a biomassa, a 
fotovoltaica, a eólica e a hidroelétrica. A potencial crise hídrica 
e elétrica tem sido, no entanto, um componente comum no 

incorpora as mudanças climáticas.

A China vem surfando na onda verde e Pequim anunciou 
o objetivo de zerar suas emissões líquidas de carbono até

-
bém traz metas ligadas à transição energética do país, que
demandarão uma série de transformações estruturais onde a
sustentabilidade é o elemento central. O redirecionamento a
um mundo mais sustentável – e no qual a China tem um papel
de liderança cada vez mais claro – traz uma série de oportu-
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sinergias bilaterais nas agendas de comércio, investimentos 
e cooperação tecnológica.

O contraste entre a escassez de opções verdes para inves-
timento, particularmente em economias como o Brasil, e o 

retorno na economia global merece ser confrontado. Isso é 

Atividades agropecuárias e a 
agenda climática global

pergunta: quais as consequências para o agro do Brasil?

Antes de discutir as consequências, é importante ressaltar 
que a matriz que permeia a agricultura no Brasil desde os 

na inovação. Os engenhos de cana de açúcar no período co-

ao tratar da integração entre a agricultura e a indústria em um 
mesmo locus de produção. O café, após uma longa migração 
do Pará para a região Sudeste, já no século XVIII também foi 

-
rado como a fonte de acumulação de capital que alavancou 
o processo de industrialização no Brasil.

calcadas nas dimensões econômica e social à época, produ-
ziram tensões ambientais, notadamente quanto ao desma-
tamento e à degradação do solo, mas, nada se compara ao 
ciclo que se inicia em meados do século passado quando o 
mundo ainda vivia sob o espectro da fome, e a tese de Tho-



marco desse último ciclo foi a institucionalização do serviço 

-

militar da Guerra Fria, a criação das associações deveu-se, so-
bretudo, a incentivos da Associação Internacional Americana 

Nessa esteira vieram instituições e programas como a Agên-

Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvol-
-

ram diversos planos agrícolas para o Brasil, com destaque à 
criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

direção aos Cerrados do Sudeste e do Centro-Oeste, além 
da agricultura irrigada na Caatinga. Essas ações reforçaram a 
faceta socioeconômica da agricultura brasileira, uma vez que 

preocupação com a dimensão ambiental. Nesse período, os 
avanços tecnológicos com algum apelo ambiental – merecem 
destaque os programas de microbacias, o plantio direto e o 
uso de microrganismos em substituição aos produtos quími-
cos - foram mais orientados pelo aumento da produção física 
do que pela mitigação ambiental.

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



Os sucessos e as virtudes na história da agricultura bra-
sileira são inúmeros, sendo marcante a preponderância da 
faceta socioeconômica. No entanto, as velocidades de avanço 
do conhecimento nas dimensões social e ambiental foram 
incompatíveis com as mudanças globais. Cada bioma, com 

as quais que apesar de peculiares à sua região, evidenciam 
interdependência entre as dimensões social, ambiental e eco-
nômica. O impacto causado em uma das dimensões repercute 
de alguma maneira em outra dimensão, indicando que ações 

-
gia e na implementação de programas, políticas e iniciativas, 
visando ao desenvolvimento sustentável da agricultura bra-
sileira. Recuperação e preservação das características básicas 

naturais e serviços ambientais e ecossistêmicos, todos tendo 
a inovação como instituição principal, deve ser a tônica da 
agricultura sustentável nos biomas brasileiros.

É consenso a importância do Brasil e suas atividades agro-
pecuárias para a agenda climática global. Se a energia fóssil 
foi o vetor do desenvolvimento socioeconômico durante o 
último século, o sequestro de carbono o será no século em 
curso. Nenhuma região no globo terrestre tem tanta impor-
tância para a nova ordem de desenvolvimento quanto o Brasil, 
porém, é preciso transformar esse ativo ambiental em renda 
e desenvolvimento. Para tanto, são necessárias metas claras 

reciclagem de resíduos. Em seguida são necessárias alterações 
profundas no modelo agrícola brasileiro, enfatizando aumento 
da produtividade sustentável dos recursos naturais – o que 
implica na recuperação das áreas degradadas, na substituição 
de insumos químicos por biológicos e no uso intensivo de 
tecnologias de comunicação, entre outras ações.



Se a agenda ambiental parece clara para o Brasil, as des-

ESG (Environmental, Social and Governance
pode ser de grande valia para o país. Na realidade, o ESG é 

de práticas ambientais, sociais e de governança. Cuidar do 
meio ambiente, ter responsabilidade social e adotar as me-
lhores práticas de governança não é novidade. Mas por que 
ele ressurge repaginado? 

-
gência em tentar antecipar as crises e o aumento de eventos 

o Bank for International Settlements
“o banco central dos bancos centrais”, a publicar o livro The
green swan
investimento privado supera em muito o investimento público

-
ram sua frequência e magnitude, trazem grandes custos. As
interrupções na produção e os aumentos repentinos de preços,
entre outros efeitos, podem afetar desde a vida das pessoas,

Ou seja, o efeito cascata, decorrente das mudanças climáticas,

enforce-
ment da questão ambiental.

Não há dúvidas de que o Cisne Verde já permeia todos os 
setores da economia e a pandemia teve um efeito indireto 
positivo de aumentar a importância da agenda climática. Por 

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a Comissão 
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Europeia está considerando levar estabelecer um imposto sobre 

competitividade global em uma série de setores, especialmente
se acompanhado pelos Estados Unidos. Investimentos que
não se comprometam com a sustentabilidade dos recursos

No caso do Brasil, arcabouços como o Código Florestal, que 
leva em conta o impacto do bioma na biodiversidade e no 

garantirão os investidores. Porém, há muito o que fazer para 
o Brasil incrementar a sua reputação ESG. O discurso de que
o Brasil é o país que dispõe da maior área preservada pode
ser entendido como um aval para o desmatamento, o que

leva em conta que há grande diferença para o clima global

brasileiro autoriza diferentes índices de desmatamento segundo
os biomas brasileiros.

Considerações finais

O Brasil dispõe de importantes ativos ambientais e, por-
tanto, está no centro do remodelamento da globalização. A 
importância dos seus biomas para mitigação das mudanças 
climáticas, em especial a Amazônia, é destaque internacional. 
Além disso e apesar dos problemas atuais, que são mais um 

e a capacidade de inovação e a resiliência das instituições, 



já elevou o Brasil na preferência mundial para projetos de 
investimento de desenvolvimento sustentável.

A necessidade de investimento e a carência de recursos 

Código Florestal, interessa tanto ao Brasil quanto ao mundo. 
Cabe aos brasileiros escolher a via correta levando em con-
ta que, apesar das mudanças, na geopolítica, a negociação 
pragmática ainda supera o enfrentamento. Além disso, com-
petência para tornar o Brasil mais verde não falta ao país. O 

verde e as fontes privadas, no momento às voltas com pou-
cas oportunidades de obter retornos compatíveis com suas 

estruturados, com riscos e retornos em conformidade com 
as preferências dos investidores e redução dos riscos legais, 

essencial para tornar o Brasil mais verde.
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Evaldo Ferreira Vilela

Márcia Azevedo Coelho
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-

Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo. E-mail:
fernanda.yamamoto@usp.br

professores da educação básica:

-

MASSARANI, L. et al. O que os jovens brasileiros pensam da ciência e da
tecnologia: pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-



A necessidade de construirmos sociedades mais justas e 
colaborativas nos tempos presentes e futuros é consensual. 
Parece ser indiscutível também que a constituição de futuros 
diferentes passa necessariamente pela formação de gerações 
que tenham em seus diferentes projetos a preservação da vida, 
o que implica necessariamente modos de pensar o desenvol-
vimento de forma sustentável.

O investimento em meios para o desenvolvimento sustentá-
vel, por seu turno, implica não só recursos voltados à Ciência, 
Tecnologia e Inovação, mas também mudanças atitudinais 
capazes de unir informação a modos de conceber um mundo 
mais equânime, no qual as pessoas se sintam respeitadas em 
seus direitos e responsáveis pelos deveres em relação a si e 
ao outro.

Ainda que os esforços das tecnologias informacionais se-
jam de fundamental importância para tomada de decisões, é 

de hábitos pessoais e coletivos, constitui-se no e pelo caldo 
cultural, retroalimentado cotidianamente por interações de 
diferentes ordens. Nessa conjuntura, o papel dos formadores 
que atuam na educação básica é essencial, uma vez que um 

contribuir para a formação cidadã integral. 

Educação para o desenvolvimento sustentável

A forma como pensamos uma sociedade e o incremento 
para que ela se torne sustentavelmente possível tem a ver com 
investimentos em diferentes setores, mas, fundamentalmente, 
na formação de pessoas para que venham a desejar um mun-
do mais igualitário, capaz de promover vida em abundância 
para todos.



Nesse sentido, a educação para o desenvolvimento susten-

estabelecendo estreita relação entre conhecimento e valores. 
Se nos falta, e queremos ter, uma sociedade inclusiva, há 
que mudar paradigmas e, para tanto, investir em futuros e 
em processos formativos, sem negligenciar os informativos 

ocorra, devemos nos apropriar da educação formal de qua-
lidade que, se não é a única forma de efetivar a necessária 
mudança de paradigma de futuras e atuais gerações, por certo 

Não obstante, a forma de promoção de conhecimento na 

responder às demandas da sociedade e aos anseios dos jovens, 
embora o que fazer já tenha sido indicado por quase todos os 

educação do país, a começar por nossa Constituição Federal 

e para o trabalho, ou seja, o currículo e todas as unidades do 
conhecimento devem ser, na educação básica, meios para o 

-
sariamente, ser trabalhados por meio da educação baseada em 
valores, possibilitando às novas gerações compreender, desde 

de forma intrínseca à sua aplicabilidade social. 

Movimento Ciência, Tecnologia
e Sociedade (CTS)

Com o intuito de atender melhor a necessidade de formar 
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-
senvolvimento da ciência pela ciência e a responsabilidade 
dos cientistas nas pesquisas, assim como em suas aplicações. 
Pedagogicamente, o movimento CTS evidenciava a necessidade 

apenas para promover o domínio dos conceitos, mas também 

investimento e decisão de desenvolvimento tecnológico, os 
quais, necessariamente, são compostos por riscos e benefícios 
que devem ser conhecidos e compreendidos e muitas vezes 
avaliados pela sociedade civil.

A educação em CTS para uma sociedade equânime e sus-
tentável pressupõe a formação baseada em valores, como o 
de igualdade de oportunidades, respeito pelo meio ambiente, 
cuidado com a saúde e segurança de todos, sabendo que, 

os valores jamais se projetam de modo isolado no objeto da 
13, por meio do enfoque em valores, consti-

tuído, não de forma teórica ou pontual, mas por uma série 

dentre outras atividades no universo formativo da pessoa 
dentro e fora da escola. 

Assim, conhecer a posição do professor frente a temas rela-
cionados à ciência e tecnologia parece de suma importância, 

como tal “possui um papel relevante na formação de cidadãos 
críticos e na promoção da consciência e tomada de decisão 

13 Engenheiro-agrônomo, doutor em Economia Rural, pesquisador da Em-
brapa Amazônia Oriental e professor colaborador da Universidade do Esta-
do do Pará. E-mail alfredo.homma@embrapa.br. Belém, PA. Rubens Barbo-



-
14.

-
mente no Brasil, é a urgência que temos na promoção do 
desenvolvimento sustentável de modo endógeno. Um país 
com o potencial agrícola que combina disponibilidade de 
água e terras cultiváveis não pode prescindir do investimen-
to em tecnologia para preservação. Para tanto, é necessário 
formar as novas gerações, não só para desenvolver, conhecer 
e dominar, como produtores, os recursos para a produção 

produtos, enquanto consumidores, oriundos de produções 
sustentáveis e socialmente contributivas. Essa formação que 
se dá de modo contínuo, durante toda a vida, é constituída 
por hábitos, costumes, aspectos relacionados à identidade 
cultural e crenças, além da informação. 

das informações é responsabilidade de vários atores, entre eles 
imprensa, escola, organizações educacionais informais etc. 

e Tecnologia, realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e 
-

14 Renan Carrera, “Brasil tem potencial para liderar bioeconomia”, Revista 
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que “a ciência e a tecnologia estão tornando nossas vidas 
mais confortáveis”.15

demonstrou que os jovens têm pouco conhecimento sobre 
-

“a ciência e a tecnologia vão ajudar a eliminar a pobreza e
-

medicamentos a smartfones.

Pelos resultados da pesquisa, percebe-se que o nível de 
desconhecimento atinge igualmente os conceitos amplamente 

a própria sobrevivência e para a vida em sociedade. Destarte, 

trabalhar os componentes curriculares a partir dos problemas 
do entorno, e os conteúdos de maneira sistemática e sob a 
dimensão de valores, parece ser tema de grande urgência e 
necessidade. 

Projeto de Gestão Integrada

O Projeto de gestão integrada de CTS em uma escola dos 
municípios do Polo Demonstrativo, no âmbito de um “novo 

15 



modelo de desenvolvimento da Amazônia” aponta-se como 
a consolidação de práticas de ensino e aprendizagem ino-
vadoras que contemplam a inserção da ciência como meio 
para o desenvolvimento sustentável a partir da formação de 
toda a comunidade escolar em um movimento de retroali-
mentação. As ações propostas preveem a interlocução entre 
Ciência e Sociedade, de modo que possam analisar, obser-

campo, aprendizagem baseada em problemas e metodologia 
de projetos. A ideia é que o formador educativo perceba-se 
capaz e responsável pela formação intelectual e cultural dos 
estudantes, e que esses, por sua vez, sintam-se protagonistas 
de um mundo que depende, em grande parte, de uma gera-
ção mais consciente, competente e responsável pelas formas 
produtivas da sociedade na qual se encontram inseridos. Como 
principais objetivos, divididos em três fases, a proposta visa: 

• Fase 1
•

interlocução entre Ciência e Sociedade tendo como funda-
mento a educação baseada em valores.

• Engajar os agentes para a percepção do papel da Ciência
como forma aplicada e essencial na sociedade.

•
-

nia.
• Pensar e propor soluções para problemas locais a partir da

• -
cio local por meio da pedagogia do diálogo.

• Envolver a comunidade local nas práticas promovidas pela
instituição escolar na perspectiva da escuta ativa.
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• Fase 2
• Capacitar os estudantes para que se reconheçam como agen-

tes fundamentais do processo educativo e, a partir disso, iden-

• -
dos utilizando as unidades de conhecimento estipulados pela
BNCC.

• Consolidar práticas de ensino e aprendizagem que visem a
inserção da ciência como meio para o desenvolvimento sus-
tentável e a interlocução entre Ciência e Sociedade, abordan-
do como as transformações ocorrem no ambiente da Cultura,
assim como a importância da Ciência na formação educacio-
nal e cultural fundamentada na educação baseada em valores.

• Produzir sentido para o papel da Ciência de forma aplicada,

-
dadania.

• Fase 3
• Estabelecer o diálogo entre universidade e escola de educa-

ção básica local, assim como entre professores universitários,
professores das escolas de educação básica e licenciandos em
projetos integrados.

• Produzir sentido para o papel da Ciência de forma aplicada
com os atores envolvidos incluindo a comunidade escolar e
local de modo transdisciplinar, e que visem proposições de

cidadania.
• Permitir que os estudantes da educação básica, os professores

reconhecimento desenvolvam propostas integradas para so-
lução.

• -

na prática de metodologias de resolução de problemas, edu-
cação baseada em valores e pedagogia do diálogo.



Considerações Finais

-

crianças e jovens com temas relacionados à CTS. Não podemos 
alegar desconhecimento de que esse objetivo não se concre-

desenvolvida, no mais das vezes, pelo ensino formal, especi-

trilham sua trajetória na educação básica. Por essa razão, o 
investimento em projetos que levam em conta a formação 
das novas gerações deve andar atrelado a outros que visam 

Atuar no presente e construir o futuro são duas ações intrín-
secas aos projetos do Fórum do Futuro na construção de um 
Brasil ainda mais produtivo e socialmente mais equânime e 
sustentável. 
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O IMPACTO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS LOCAIS, 
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Introdução

A agropecuária é um dos setores da economia mais sus-
cetíveis às variações do clima, podendo sofrer fortes oscila-
ções no volume das colheitas e na qualidade dos diferentes 
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** Argemiro Leite Filho- Professor do Centro de Sensoriamento Remoto da

*** Britaldo Soares Filho - Professor Dr. do Centro de Sensoriamento Remo-
to da UFMG.



chuva, o que torna a instabilidade climática um risco eco-
nômico e social para a cadeia de produção agrícola, tanto 

1. O tema do 
aquecimento global e das mudanças climáticas ganhou des-
taque na mídia, principalmente na discussão sobre os efeitos 
negativos do desmatamento na Amazônia. Porém, a relação 

-
cas e a produção agropecuária ainda é pouco compreendida 

como objetivo introduzir para um público amplo o tema das 

dos conceitos de tempo e clima, trazendo a distinção entre 
mudanças climáticas globais e regionais, e apontando soluções. 
Apesar do tema das mudanças climáticas e desmatamento 
ser tratado por alguns como uma demanda ambiental que 

com a implementação do Código Florestal é antes de tudo 
uma medida para garantir condições climáticas favoráveis à 
produção agropecuária no Brasil.

Tempo e Clima

Inicialmente, para entender o problema é necessário com-

na meteorologia. O tempo se refere às condições atmosfé-
-

assim, enquanto é possível perceber o tempo através de uma 
observação direta, o clima é necessariamente um agregado 



alguns dias o seu clima tenha mudado. É somente a partir da 
observação sistemática das condições meteorológicas por um 
grande intervalo de tempo que é possível caracterizar o clima, 
e consequentemente, medir eventuais mudanças climáticas 
ocorridas em uma dada região2.

Mudanças climáticas globais 

fatores naturais, tais como erupções vulcânicas, oscilações na 
atividade solar ou mesmo devido à variabilidade interna do 
clima. Dois eventos são ilustrativos dessas variações naturais. 
A Pequena idade do Gelo3

período marcado por frio intenso e consequentemente uma 

de temperatura, principalmente na Europa, o Período Quente 
Medieval4.

Nas últimas décadas tem se observado mudanças climá-
ticas globais com características bem distintas das vistas nos 
períodos anteriores. Em primeiro lugar, enquanto as mudan-
ças climáticas naturais são relativamente lentas, as mudanças 

abrupta, com a elevação da temperatura média em 1,1o, sendo 

5,6. A velocidade das mudanças é preocupante, 
pois ela reduz a possibilidade de adaptação dos seres vivos e 
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claro consenso na ciência que essas mudanças ocorreram em 
consequência do aumento dos gases de efeito estufa. Esses 

(CO2 4 -

do ar que respiramos, os gases de efeito estufa retêm o calor 
gerando um efeito similar ao das estufas usadas na agricul-
tura7

que uma pequena variação na composição da atmosfera, 
com o aumento da presença de gases de efeito estufa pode 

planeta8. As evidências de uma alteração antrópica do clima 
se acumulam provenientes de diversas fontes: os anéis dos 
troncos de árvores, amostras de gelo, sedimentos em lagos 

mudanças atuais não possuem precedentes e não são natu-

do aumento observado da temperatura média da superfície 

humana sobre o clima, através das emissões de Gases Efeito 

Até certos limites de concentração, o aumento do CO2

orgânica, o chamado efeito de “fertilização de CO2”. Assim, 
as plantas precisam de menos água para produzir a mesma 
quantidade de matéria orgânica por meio da fotossíntese. 

fotossintética e, no conjunto de todos os fatores ambientais, a 
fertilização de CO2 em induzir aumento da produtividade não 



é capaz de compensar o severo impacto negativo na produ-
tividade causado pela sinergia entre as mudanças climáticas 
locais, regionais e globais na maior parte do país . Sendo 
assim, o aumento da temperatura média do planeta em 1,1o 

ligado ao aquecimento global causado pelo homem9

evidências que as mudanças climáticas já ocorridas entre 1961-

cancelando parcialmente os ganhos de produtividade obtidos 
com a introdução de novas tecnologias. Essas perdas foram 
sentidas principalmente no Brasil, que apesar de ter aumen-

mudanças climáticas11. Esse resultado corrobora as previsões 

agrícolas, principalmente no sul do Brasil e na segunda safra 
do centro-oeste12,13.

A queima de combustíveis fósseis é o principal causador 
das mudanças climáticas. Desde a Era Industrial, houve um 

2

na atmosfera, o mais abundante entre os GEE14. Porém, o 
desmatamento, uso de fertilizantes e emissões entéricas da 

15. O 
Brasil se diferencia dos outros países do mundo, pois pos-

emissões per capita ligadas à queima de combustíveis fósseis. 
O Brasil é o país com os maiores índices de desmatamento e 
o segundo maior rebanho bovino do mundo, fazendo com
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16. E apesar do Brasil estar entre os 4 

total emitido no planeta. Os Estados Unidos são responsáveis 

2 global e a Rússia 
17. Além de emissor, o 

Brasil é também vítima das mudanças climáticas globais, já 
que mesmo com a neutralização das emissões nacionais, sem 
a cooperação dos maiores emissores, a agropecuária brasileira 
ainda sofrerá consequências negativas.

Mudanças climáticas locais e regionais

À parte das mudanças observadas a nível global, os climas 
local e regional também estão se alterando em muitas partes do 
mundo. Essas alterações ocorrem principalmente em resposta 
a distúrbios na interação entre a atmosfera local/regional e a 

-

e agrícola causa uma série de alterações físicas e químicas 

18, o que chamamos de mudan-
ças climáticas regionais e locais. Ao contrário das mudanças 
climáticas globais, nas quais a agropecuária é coadjuvante, 
nas mudanças regionais e locais o desmatamento causado 

19.

A maior parte da umidade que gera as chuvas em todo 
território nacional vem dos oceanos. Porém, para que a chuva 
chegue às principais áreas agrícolas do país que se localizam 
longe da costa, essa umidade precisa ser transportada por 



nativa realiza um papel crucial de reciclagem da umidade, ao 
reter a água e permitir sua evaporação gradual, além de lançar 
componentes na atmosfera necessários para a formação das 
nuvens e chuva. Essa massa de ar úmido, então, é empurrada 
pelo vento primeiro para a direção oeste, e depois, ao atingir 
a Cordilheira dos Andes, para o sul. O fenômeno, denominado 
por cientistas como os rios voadores da Amazônia, contribui 
para as chuvas nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do 
Brasil, além de outros países como a Bolívia, a Argentina e o 

da bacia do Rio da Prata . Em efeito, a umidade gerada no 
Equador chega em forma de chuva no centro-oeste e sul do 
Brasil, permitindo um clima favorável à agropecuária mesmo 

Outback na Austrália21. 

-
dlt na Venezuela em 1799, um número crescente de estudos 
aponta para a relação entre o desmatamento e a mudança 
local no padrão de chuvas22,23. Diferentes estudos, que buscam 
separar os efeitos globais dos locais das mudanças climáticas, 
mostram que o desmatamento da Amazônia já reduziu em 

24,25, alterou a sazonalidade e reduziu a duração da 
estação chuvosa em média em 28 dias por ano26,27,28, acres-
centou 2,5°C na temperatura média da região25, além de ter 

29,27. Na escala local, 
a vegetação protegida contribui para a manutenção de vazões 

-
tração, recarga das águas subterrâneas e reduz a velocidade 

a intensidade e impacto das enchentes em épocas de chuva 
e também ajuda a manter níveis mínimos de vazão nos rios 
durante as secas .
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-
máticos e hidrometeorológicos, como ondas de calor, secas, 
chuvas intensas, inundações, entre outros, pode levar a gran-
des perdas econômicas e mesmo de vida, como ocorrido em 

climáticas sejam desfavoráveis. Nesses anos, a alteração no 
regime de chuvas terá impacto direto na capacidade do país 
de manter o plantio de duas safras anuais, hoje responsável por 
boa parte do aumento de produção de grãos. Se nos primeiros 

e não chove na hora esperada ou a temperatura sobe muito, 
há uma queda na produtividade das safras e pastagens12.

Caso seja mantida a atual tendência de desmatamento, as 
mudanças climáticas regionais e locais irão gerar prejuízos 

-
cuária. Ao considerar um cenário de desmatamento crescente 

abertas para a pecuária e produção de grãos irão gerar US 

impactar toda a produção agropecuária já instalada na região, 
causando um prejuízo de US $186 bilhões, o que resulta em 
uma perda para a sociedade de US $166 bilhões24.

Caminhos para a agropecuária do futuro

Em vários países, são crescentes os investimentos públicos 
e privados em pesquisa para o desenvolvimento de sistemas 
de produção mais resilientes à mudança do clima. Entre as 
práticas e os sistemas aplicados no Brasil, pode-se destacar: 
o plantio direto, o manejo integrado da fertilidade de solos, a
captação de água nos sistemas agrícolas, a irrigação inteligente,
a agricultura de precisão e agricultura orgânica, assim como

31. Em particular, se



destaca a corrida pelas diversas técnicas e tendências para o 
desenvolvimento de novas variedades de plantas mais resis-
tentes a condições adversas, como secas, altas temperaturas e 

pelo melhoramento genético ou transgênico.

Entretanto, embora as estratégias de adaptação agronômica 
possam, com certeza, aliviar alguns desses impactos, a manu-
tenção da vegetação nativa deve ser parte crítica da solução 

para mitigar os efeitos das mudanças climáticas regionalmente 
e localmente e até diminuí-los, uma vez que são o principal 
elemento da biota terrestre que atua como sumidouro de 

antropogênicas de CO2 da atmosfera e regulando o clima local. 
Em um país onde a maior parte da produção agrícola depende 

brasileiro depende da preservação da Amazônia.

A Amazônia tem papel fundamental na regulação do clima 
não apenas localmente, mas também em todo o Brasil e no 
mundo, logo, sua preservação se torna uma estratégia fun-
damental pela busca da resiliência da agricultura nacional. 
Diante dessa importância, são necessárias medidas mais rígidas, 
como zerar o desmatamento legal e ilegal imediatamente, não 
somente na Amazônia, mas também no Cerrado e por todo o 

de 27 mil km² para 4,5 mil km² 32. Além de conservar uma rica
sociobiodiversidade e muitos outros serviços ecossistêmicos
providos pelas matas brasileiras33, sua preservação e recupe-
ração também são necessárias para não agravar os impactos
negativos ao clima na portentosa agricultura brasileira. A pro-
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teção da vegetação nativa brasileira, apesar de ser defendida 
principalmente como medida altruísta do Brasil para ajudar 
o mundo, é antes de tudo, uma condição essencial para se
garantir a prosperidade da agropecuária brasileira.
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EXTRATIVISMO E ILEGALIDADE,DD AS AA
VERDADEIRAS FONTES DE

PRESSÃO SOBRE A FLORESTA: O 
ZOOLÓGICO HUMANO NÃO É A 

SOLUÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO 
DA FLORESTA AMAZÔNICA

Presidente do Sicoob-Credip 

A região amazônica preservava condições de fauna e de 
-

mo quarto do século passado, contudo, um forte movimento 
migratório mudaria o destino da região, com profundas trans-
formações econômicas, sociais e ambientais. Este movimento, 
em alguma medida, não pode ser dissociado da dinâmica que 

* 

-



e de urbanização da população brasileira. Por sua vez, a in-

conhecimentos do legado da ciência tropical brasileira nos 
modelos de produção da região.

da segurança alimentar.

A antropização da Mata Atlântica, iniciada desde o período 

ocupação. Além das culturas do café e da cana-de-açúcar, a 

econômicos e de alimentos, em estreita relação com o próprio 
dinamismo de um Brasil que se urbanizava e industrializava.

pouco se diferiam daquelas praticadas pelos povos originários. 
Tratava-se de um modelo irreplicável e que dependeria da 
incorporação de novas áreas para o aumento da produção. 

o vigor e a fertilidade dos anos iniciais do desmatamento,
-

meras vulnerabilidades ambientais, ao passo que limitava a

Um ciclo vicioso, que só encontraria solução para uma tragédia



-

tornava-se impossível reproduzir a subsistência naquela mesma 
área e modelo de produção. À medida que o Brasil crescia 

prover segurança alimentar, sem a incorporação de novas 
áreas de produção de alimentos.

O governo brasileiro concentrou esforços, ao iniciar uma 
política de estado para incentivar a ocupação da Floresta 
Amazônica, doando e licitando terras, criando infraestrutura 
e todo o aparato necessário. As principais transformações 
ocorreram no estado de Rondônia, Acre, Sul do Amazonas 
e do Pará. O estado de Rondônia retrata esta saga. De uma 

de um território praticamente intocado, tem hoje 1,75 milhões 

mesmo passo que se conecta nacionalmente e globalmente 
-

cados, café, cereais e madeira, também reproduz os mesmos 

social daqueles enfrentados pelas regiões de ocupação mais 
antigas do país.

Mas algo inédito ocorreria, que permitiria romper com a 

país, com protagonismo do nosso país em relevante contri-
buição para a humanidade, segurança alimentar e a paz: a 
incorporação da ciência para o advento da agricultura tropical 
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sustentável, resultado de muita pesquisa e inovação feita por 
brasileiros.

Embora completando quase meio século de construção da 
ciência tropical sustentável brasileira, a Amazônia antropizada 

-
ma de estágios tecnológicos de produção agrária, de grande 

legado da agricultura tropical sustentável.

Resultado: a região amazônica repete a história da antro-
pização da Mata Atlântica, com um processo de ocupação e 

-

incorporação de novas áreas produtivas, como principal via 
para aumentar a produção, ampliar escala e auferir renda, 
em detrimento do uso das tecnologias e conhecimentos, em 

O município de Espigão do Oeste, região quase ao sul do 
estado de Rondônia, teve boa parte do seu território dividido 
em pequenas glebas, por meio de projeto de assentamento 
do Governo Federal, capitaneado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Os lotes foram doados 
para famílias provenientes principalmente do estado do Espi-

A região faz divisa com o Parque Indígena Aripuanã, que 
engloba parte do município, se estendendo até o estado do 
Mato Grosso. Com uma área territorial impressionante, quase 
do tamanho de Israel, e uma população com menos de 2 mil 

-



territorial do Parque.

Trata-se de uma tempestade perfeita. De um lado, es-
tão inúmeras famílias, pequenos produtores rurais, que, pelo 

ocupação da região e pela pequena escala, não conseguem 

-
gião, durante o período da seca, que pessoas se aventurem 

voltam para as suas propriedades, ou prestam serviços nas 

não dispor de conhecimentos, capacidade de gestão e de 

em suas propriedades.

fatores de produção das propriedades limitam a capacidade 

centro urbano sede do município, cuja parte da sua popula-
ção, mesmo não ligada diretamente ao campo, não percebe 
soluções que incluam emprego, renda ou oportunidades de 
empreender, senão o caminho aparentemente mais fácil, da 
ilegalidade e assédio sobre o Parque ou atividades correlatas.

ganha capítulo ainda mais dramático.

-
tivista, o estado de Rondônia possui vantagens comparativas 
de clima e de solos que lhe permitem gozar de uma relevante 

atuando na região, abastecendo inúmeros mercados, garan-
tindo segurança alimentar ao país e divisas internacionais nas 
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boom de preços das commodities agrícolas 
há valorização no preço dos imóveis rurais, pois há elevada 
correlação entre preços de commodities 

Somam-se a isto, diferentes tamanhos de propriedades, 
escalas de produção e estágios diversos no uso da tecno-

encontramos fazendas vizinhas, uma ao nível de subsistência 
e outra, do mesmo tamanho, altamente sustentável, utilizando 
tecnologias como integração de lavoura pecuária, cultivo de 
café robusta amazônico na arte da tecnologia desenvolvida 
pela Embrapa, até propriedades pequenas que conseguem 

-
dente econômico, ou seja, produzem alimentos saudáveis, 
rentáveis e que proporcionam melhor qualidade de vida aos 
produtores rurais e consumidores.

O produtor que não se apropriou do legado da ciência 
tropical sustentável e que se encontra quase ao nível de sub-

-
sária para lhe assegurar escala de produção. Por outro lado, 
aqueles produtores que possuem maior escala, embora com 

alternativa para ampliar a sua renda a incorporação de mais 
área, de preferência adquirindo a sua vizinhança.

Eis, mais uma vez, uma tempestade perfeita. É comum a 
venda de propriedades, que não alcançaram escala produtiva 

das terras valem alguns milhões de reais. Estes vendedores, 
partem para se aventurar em regiões de fronteira de ocupação, 
regiões que pela omissão do Estado, as glebas não possuem 
titularidade. Lançam-se na sorte de suprimir uma nova área 

-



dutiva. Como as terras não possuem títulos, é impossível para 
o Estado atuar ou frear quem está praticando a ilegalidade.

ciência tropical sustentável resulta na subutilização do po-
tencial produtivo dos fatores de produção, gerando menor 

indiretas ligadas ao agro e, por consequência, limita o impacto 
no dinamismo nos centros urbanos.

Lembramos que a infraestrutura atual encarece o custo dos 
insumos, em especial de fertilizantes, que são transportados 

-
te rodoviários, quase sem opção ferroviária. O frete é parte 

a adoção de tecnologias sustentáveis.

É senso comum que a pecuária é a principal causa de pres-
são de desmatamento na Amazônia. As mudanças climáticas 
trazem clamor internacional e cobram do Brasil a imediata 
interrupção dos desmatamentos na Amazônia. Disto resulta 
uma série de medidas republicanas e não republicanas, pres-
sões e sansões comerciais, diplomáticas e da opinião pública 
contra as atividades produtivas na Amazônia e seu carro chefe, 
a pecuária.

Entretanto, trata-se de uma leitura parcial, que correlacio-
na variáveis de forma equivocada e confunde alguns efeitos 
como causas. Não são a pecuária, a agricultura ou a atividade 

é a assimetria: impossível preservar o patrimônio natural sem 
a inclusão social e tecnológica de todos os atores.

Devido a este equívoco de diagnóstico, há movimento em 
curso que busca “desantropizar” e, ao mesmo tempo, paralisar 
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da região. Há um engessamento na análise dos Cadastros 
Ambientais Rurais - CAR, na regularização fundiária, na análise 
de pedidos de licenças ambientais e na realização de inves-
timentos de infraestrutura. Há uma forte atuação de órgãos 
de governo, de organismos internacionais e de ONGs, que 
impedem uma séria de políticas e de medidas racionais para 
as atividades produtivas, uma deliberada tentativa de tornar 
a Amazônia um zoológico humano e um grande museu de 

Toda esta militância presume que, ao se facilitar a produção 
na região, melhorar a escala e a renda do produtor, repro-

resulta em desprezo à dignidade de milhares de amazônidas. 

região, mais distante o produtor estará de se apropriar do 
legado da ciência tropical sustentável, reforça-se o ciclo vi-

-
dade para uma população de 29 milhões de amazônidas em 
condições de vulnerabilidade e retroalimenta o ciclo vicioso 

É preciso negociar um pacto que garanta a preservação 

O diagnóstico equivocado leva à construção de precon-
ceitos, medidas e políticas restritivas também equivocadas, 
cujos resultados são desastrosos para a região e que acabam 

contradizendo-se justamente com aquilo que pretenderia inibir.



-
formando-a em um zoológico para o mundo. Esta tentativa 
somente trará miséria para sua população e mais pressão 

incorporação da ciência tropical sustentável nos modelos de 
produção de alimentos na região. Serão a pecuária, a agri-
cultura sustentável tropical e também as oportunidades da 

-
pazes de dar suporte à dimensão humana, ao uso sustentável 

povos tradicionais da região.

A população amazônica é parte da solução. Não é possível 
dissociar as dimensões humanas e econômicas para alcançar-

para que os amazônidas contribuam com um dos maiores 

saudáveis, resilientes e produzidos de forma sustentável. Esta 
é a vocação da região e passaporte para o seu desenvolvimen-
to, geração de renda, emprego e dignidade. A solução não é 
transformar a Amazônia em um enorme zoológico humano ou 

do legado da ciência tropical sustentável, a mudança de chave.

Como difundir o legado da ciência tropical sustentável, 
para trazer luz aos produtores e interromper o ciclo vicioso 

a opinião pública e as ações de política pública pararem de 
demonizar a produção, e de fato, enfrentar a raiz do problema?
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CAFÉS ROBUSTOOS AMAZÔNICOS 
A CONSTRUÇSS ÃO DE UM LEÇÇ GADO

SUSTENTÁVEL, ECONÔMICO E SOCIAL
Enrique Anastácio Alves

 Pesquisador da Embrapa Rondônia

A CAFEICULTURA BRASILEIRA é sinônimo de tradição, tecA -
nologia e diversidade. Uma grande paleta genética, ambiental 
e cultural, que torna a atividade uma verdadeira obra prima, 
joia da agricultura tropical. Poucas culturas agronômicas têm 
tamanha importância no ecossistema social, urbano e rural.

O café tem no continente Africano o seu centro de origem 
e diversidade genética. Atualmente, são conhecidas 124 espé-
cies dentro do gênero Coffea. Mas, apenas as espécies Coffea 
arábica e Coffea canephora tem importância econômica em 
escala global. A espécie arábica foi originada na Etiópia e 
apresenta maior aptidão para se desenvolver em regiões de 

* Enrique Anastácio Alves - Engenheiro Agrônomo, mestre e doutor em En-
genharia Agrícola, Pesquisador da Embrapa Rondônia.



altitudes elevadas e climas amenos. Já as plantas da espécie 
canéfora, formada pelas variedades botânicas conilon e ro-
busta, foi originada em Guiné, na Bacia do Congo, e possui 

-
raturas mais elevadas.

café encontrou condições adequadas para se desenvolver em 

continentes, africano e sul americano, que segundo estudiosos, 

de um bloco único, denominado de pangeia (do grego, todas 

As plantas de arábica e canéfora possuem grande di-
versidade genética, que em combinação com as variações 

uma diversidade de regiões produtoras dentro do Brasil. São 
“terroirs” que produzem cafés únicos, valorizados por suas 
características culturais, históricas e sensoriais.

da formação miscigenada do seu povo, espalhado por um 
país de dimensões continentais e biomas diversos. É tamanha 
pluralidade, que é como se o Brasil guardasse em si amostras 

mundial.

Se apenas a área cultivada com lavouras de café no Brasil, 
mais de 2 milhões de hectares, fosse convertida em uma nação, 
teria a metade do tamanho de países como: Dinamarca, Países 

“Nação do café”, sendo responsável pela produção de cerca 



arábica e o segundo maior da espécie canéfora, atrás apenas 

Outro fato que vale a pena ser mencionado é que a ca-

e socialmente justas do mundo. O país possui rigorosas leis 
trabalhistas e, principalmente durante a safra, tem intensa 

cadeia do café no Brasil é responsável pela geração de, apro-

famílias rurais.

Além disso, a grande maioria das áreas de lavouras em 
produção são tradicionalmente cultivadas há várias gerações. 
E tem preservado e aumentado a sua capacidade de suporte 
à atividade agronômica ao longo dos anos. Isso, corrobora 

em que: “As necessidades de sobrevivência e qualidade de vida  “ 
da geração atual não podem se sobrepor às necessidades das 
futuras gerações”.

O Brasil tem números que demonstram que vem evoluindo 

-

O café faz parte da história do Brasil e acompanhou as 
transformações econômicas, culturais e sociais do país. A 

e da cana-de-açúcar, um dos principais ciclos de geração de 
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riquezas. E tem, ao longo de todo esse período, se mostrado 

agricultor familiar no campo.

Apesar de reconhecido mundialmente como um grande 
produtor de commodity, a “Nação do café” também se orguyy -
lha da diversidade sensorial e pela qualidade primorosa dos 
cafés que produz. De Norte a Sul desse país continental, das 
planícies às montanhas, se produz café. Possivelmente, em 
nenhuma outra nação do mundo possa encontrar tamanha 
diversidade genética, ambiental e cultural em suas lavouras.

DE NORTE A SUL DO BRASIL? ENTÃO, EXISTE 
CAFÉ SENDO CULTIVADO NA AMAZÔNIA?

 Ainda que isso possa surpreender a muitos, a resposta é 

região norte do Brasil. Na verdade, a Amazônia foi a porta 
de entrada dessa cultura no país. Foi em 1727, cercado de 
histórias e muitas controvérsias, que as primeiras mudas e 
sementes foram trazidas da Guiana Francesa. O militar luso-
-brasileiro Francisco de Melo Palheta, a pedido do governador
do Maranhão e Grão-Pará, foi o responsável pela missão que
culminou com o plantio das primeiras lavouras de café no
Estado do Pará.

da cafeicultura no Brasil se deu mesmo no sudeste do país. As 
terras dessa região possuíam clima favorável e facilidades como: 
maior disponibilidade de mão de obra, logística e tecnologia. 
Combinação tão bem-sucedida que o Estado de Minas Gerais 
se consolidou como o maior produtor de café do país.

Entretanto, a história do café na Amazônia não acabou em 
seus primórdios. Depois de um longo período de dormência, 



militar à época, com o intuito de garantir a soberania nacional, 
fez uma grande campanha de incentivo à colonização da re-
gião norte do país. Com o slogan:
Incentivou milhares de imigrantes a marcharem das regiões 
sul e sudeste, em busca do “Eldorado Amazônico”. Homens e 
mulheres, famílias inteiras buscavam em regiões longínquas a 
oportunidade da terra própria e melhores condições de vida.

Estes destemidos pioneiros, principalmente mineiros, ca-

tradição e mudas de café. Eram tempos difíceis e de grandes 

“geada negra”, que dizimou grande parte de suas lavouras 
no sul do país.

Com isso, novas lavouras surgiram na Amazônia, principal-
mente no Estado de Rondônia. Inicialmente, foram cultivados 

também foi introduzida uma nova espécie de café, Coffea ca-
nephora, mais conhecida popularmente pelas suas variedades 
botânicas conilon e robusta.

As plantas de canéfora já eram velhas conhecidas dos capi-

no Brasil justamente no Estado do Espírito Santo, em 1912. 
Mais rústicos e produtivos, estes cafeeiros se adaptaram muito 

foram perfeitos para a nova espécie, que logo se tornou do-
minante nas lavouras do Norte do país. Tanto que, atualmente, 

arábica em terras rondonienses.

-
ção ocorreu na cafeicultura Amazônica. Materiais genéticos 
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superiores foram trazidos para a região, numa parceria de 

Agropecuária – Embrapa e o Instituto Agronômico de Campinas 
– IAC. Com isso, criou-se uma verdadeira coleção genética de
progênies de café canéfora, das variedades botânicas conilon
e robusta. Esse verdadeiro tesouro genético foi, aos poucos,
compartilhado. Foram mais de 7 toneladas de sementes, sele-

rondonienses e que gerou uma verdadeira alquimia genética
em solos Amazônicos.

Essa mistura, lapidada ao longo de mais de quatro déca-
das, formou a base genética da cafeicultura Amazônica. São 

características dominantes são da variedade Robusta. São plan-
tas vigorosas, tolerantes ou resistentes a importantes pragas 
e doenças, muito produtivas e que originam uma bebida en-
corpada e agradável. Estas plantas, forjadas na Amazônia, são 
parte constituinte de um “terroir” único. Atualmente, mais de 
uma centena de cultivares clonais são cultivados pelos produ-

aliada à técnica de clonagem foi um dos grandes propulsores 
da evolução da cafeicultura na Amazônia, principalmente na 
última década.

Mas, além da evolução genética e a propagação clonal, 
outras tecnologias foram incorporadas aos cultivos amazô-
nicos: novos arranjos espaciais, técnicas de poda, irrigação, 
correção e proteção do solo e adubação. Tudo isso, na forma 
de um manejo sistêmico e integrado, que tem como princípio 
básico o tripé: produtividade, qualidade e sustentabilidade. 

um índice de lavouras remanescentes, propagadas por meio 



ainda preserve tamanha diversidade genética em seus cafezais.

O CAFÉ É DEFINITIVAMENTE UM
DOS MAIORES LEGADOS DA ÁFRICA 
PARA O BRASIL E AMAZÔNIA. 

Apesar da origem africana, se pode dizer que o café se na-

que foram desenvolvidas no Brasil, por instituições vinculadas 
ao Consórcio brasileiro de pesquisa e desenvolvimento do 
café. Mas, ainda assim, alguns podem se perguntar: Como 

-

nas estratégias para a conservação ambiental na Amazônia.

A cafeicultura, em todo o mundo, tem um vínculo muito 
forte com a agricultura familiar. É uma cultura perene, que 
possui certa rusticidade e grande plasticidade agronômica, se 
adapta bem a diversos modelos de cultivo: a pleno sol, siste-

tanto em grandes empreendimentos agrícolas, quanto em uma 
agricultura de pequena escala. Até mesmo para cafeicultores 
indígenas que têm um modo peculiar de agricultura, realizada 

Devido à sua alta produtividade e o fato de os grãos serem 

gerar qualidade de vida, mesmo em pequenas áreas. Talvez 
por isso, a cafeicultura em Rondônia, estado responsável por 

-
cipal fonte de renda para mais de 17 mil famílias. Em média, 
esses agricultores cultivam áreas inferiores a 5 hectares. Estas, 
são áreas que vem se tornando, a cada ano que passa, mais 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



produtivas, tecnológicas e lucrativas. Com isso, não apenas 

renda. A conservação dos solos, mananciais e a manutenção 
-

carada como estratégia para controlar pragas, doenças e os 

como um verdadeiro legado, que deve ser passado para as 
novas gerações.

A cafeicultura apresenta em números o resultado obtido 
por meio do uso de boas práticas agronômicas e novas tec-

“Evolução da 
produção versus área cultivada em vinte anos”, há um inequí” -
voco aumento da capacidade de suporte do solo. Graças a um 
salto de produtividade no campo, as lavouras que em média 
produziam menos de dez sacas por hectare, atualmente pro-

-
teve acima dos dois milhões de sacas. Em resumo, ao longo 

da terra, resultado da contínua substituição das lavouras de 

de tecnologia e sustentabilidade.

O simples uso de clones ao invés de sementes não garante 
uma lavoura produtiva. É preciso também que ela seja bem 
manejada, seguindo todas as recomendações técnicas, para 

caso das plantas de canéfora, além do espaçamento, também 
é preciso considerar o número de hastes por planta e, conse-
quentemente, por hectare.



por planta foi reduzido para três ou quatro, culminando em 

associada à utilização de poda de produção, permitiu o uso 
de espaçamentos mais adensados, com predominância de três 

3.333 plantas por hectare. Este número é mais que o dobro 
praticado no passado e, apesar de acarretar em redução na 
produtividade por planta, promoveu maior produção por área.

Dentre todos os fatores de produção, considerando-se 
apenas a evolução do arranjo espacial, pode-se estimar o 
ganho de produtividade obtido com o manejo das plantas. 

de café plantado com tecnologia adequada, no espaçamento 
3 × 2, totalizando 1.666 plantas, foi possível obter cerca de 

-
mento reduzido, 3 × 1, com densidade para 3.333 plantas por 

-

Estes números sugerem o potencial de ganho que se pode 

do estado têm replicado estes novos arranjos espaciais em 

o aumento na produtividade do café em Rondônia nas duas
últimas décadas. Fruto da dedicação dos produtores, traba-
lhando a combinação de manejo adequado, novos arranjos
espaciais e clones de elite. Pesquisas em andamento sugerem
que ainda há muito para evoluir.
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nível tecnológico adequado. Ampliar a área de atuação des-

representará um salto quântico para uma atividade que já se 
encontra em franca evolução.

Atualmente, a cafeicultura está entre os maiores geradores 
de Impostos sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS)
agrícolas do Estado de Rondônia, produzindo, consumindo e 

-
vo ao aumento da produtividade e melhoria da qualidade, o 
estado pode dobrar a produção e o faturamento no campo. 
Isso, sem a necessidade de desmatar um único hectare. Não 



-
provado essa possibilidade, com lavouras que produzem, em 

“Evolução da produção versus área cultivada 
em vinte anos”, se observa que a área cultivada há cerca de ”

abandonadas pela cultura, hoje são pastagens, capoeiras ou 
outras culturas de subsistência. Se o estado voltasse a plantar 
café nestas áreas abandonadas, mas com a produtividade 

uma produção parecida com a do Vietnã, maior produtor de 
café canéfora do mundo. Em quantas regiões brasileiras ou 
do mundo isso seria possível?

Sendo assim, apesar de muitos consumidores tremerem na 
base quando se fala em agricultura na Amazônia, talvez esta 

atividades sustentáveis e que sejam capazes de proporcionar 
renda e qualidade de vida, tanto no campo quanto nas cida-
des, parece ser uma estratégia inteligente.

também o que muitas vezes está esquecido nos discursos de 
conservação e sustentabilidade: o fator humano. Os habitantes 
dessa região dependem dos recursos do meio para sobreviver 
e precisam buscar meios de uma convivência harmônica, de 

a qualidade de vida e dignidade humana dos cidadãos da 
Amazônia.
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Iniciativas de inserção social estão acontecendo de uma 
forma orgânica e natural junto à evolução da cadeia produ-
tiva do café. A cafeicultura amazônica nunca foi tão plural e 
inclusiva, mulheres, jovens e indígenas são parte fundamental 
e movimentam as lavouras. A Aliança Internacional do Café – 

bonitos.

Outro orgulho da Cafeicultura Amazônica diz respeito ao 
protagonismo dos povos originais. Os indígenas, que habi-

Seria apenas uma espécie de resgate. O café na Amazônia 

Verdadeira combinação de tradição, tecnologia e origem.

Os Robustas Amazônicos têm sabores e aromas agradáveis, 
possuem doçura e acidez suaves, corpo aveludado e retrogosto 
marcante. São cafés que têm em sua bebida características que 
lembram caramelo, castanhas, chocolates, frutas secas e nibs 

além de carregar, de forma intrínseca, a história, a preservação 
ambiental e a marca de sua gente.

Foi na Amazônia que os cafés robustas encontraram o 
ambiente para se desenvolver em sua plenitude. Uma terra 
de clima quente e úmido, em que a vida permeia todos os 

totalidade, torna o ambiente Amazônico único e um dos mais 



-
zais, a natureza sempre encontra um caminho para proliferar, 

que ocorreu a gênese de um dos capítulos mais emblemáticos 
da cafeicultura nacional.

OS ROBUSTAS AMAZÔNICOS TÊM QUALIDADE, 
PLURALIDADE E RECONHECIMENTO.

Uma demonstração disso, está no reconhecimento da pri-

Origem, para cafés canéfora sustentáveis no mundo. Trata-
-se da Região “Matas de Rondônia” que produz os Robustas

sensoriais únicas têm conquistado a atenção dos consumidores

A região da IG “Matas de Rondônia”, composta por 15 

estão nessa região.

A IG “Matas de Rondônia”, tem grande importância econô-

-
sa região com a atividade agropecuária é forte e em alguns 

população está ocupada nessa atividade que é responsável por 

mesmo para os municípios menos dependentes da atividade 
agropecuária, a vida econômica, cultural e social está vinculada 
à Agricultura. Em resumo, qualquer trabalho desenvolvido em 
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prol da cafeicultura nessa região, pode ter um impacto direto 

Se o mundo apenas soubesse o poder de transformação que 
a cafeicultura tem, teria outros olhos para os grãos produzidos 
na Amazônia e os valorizariam ainda mais no momento da 
compra. Será que a Amazônia não merece algo a mais que um 



RIO VERDE, A CIDADE DE GOIÁS
QUE ESCOLHEMOS VIVER

Mariom Kompier
Empresária Rural

 Conto aqui para vocês um resumo dos passos do meu pai, 

agricultores, que acreditaram no cultivo de soja no Cerrado 
Brasileiro.

 Nascido na Holanda, imigrou para o Brasil em 1967, onde 
dois anos depois começou o plantio de soja no município de 
Condor - RS. Em 1982 transferiu suas atividades junto com a 
família para Uberlândia - MG, abrindo área de Cerrado para 

-

* 

Atualmente responsável pela implantação da Agricultura Sustentável no
grupo Kompier
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época, por muitas vezes escutei a palavra Polocentro nas 

produtores plantar soja no Cerrado.

 Em 1988, mudamos para Rio Verde - GO, seguindo neste 
município o cultivo de soja. Junto com outros produtores 
trabalhando com a ajuda do sistema cooperativismo. Implan-
taram nas propriedades a tecnologia do plantio direto, que 
aprenderam com produtores do Paraná, sendo divulgadores 
deste sistema em Goiás. Também iniciaram na região o plantio 
de milho de segunda safra, conhecido como safrinha. Época 
de plantio que se consolidou, e atualmente grande parte da 
produção de milho do Brasil vem do plantio da safrinha.

-

produtores na tomada de decisões, e em contrapartida estes 
-

constituído por quarenta associados, todos produtores rurais 
que cultivam lavouras de soja, milho, feijão, compreendendo 

Gapes contratou o serviço da CNA (Consultoria e Negócios 
-

zindo assim os custos de produção. Cito alguns fatores para 

entre si, junto com as informações da pesquisa e compras, que
trabalham em boa sinergia, sendo os resultados da pesquisa



com poucos associados, para manter boa comunicação e par-
ticipação. Maior investimento e crescimento do departamento 
de pesquisa, trazendo maior volume de resultados e incorpo-

A renovação a cada dois a três anos do presidente do Gapes, 
sendo este sempre um produtor associado, que traz nova 
energia e fortalece a associação. Todos antigos presidentes do 
Gapes fazem parte da comissão de ética que apoia, quanto 
necessário, ao atual presidente. Abertura para participação 

 Nos últimos anos a realidade do cultivo de grãos é de: 
custos subindo muito, a rentabilidade caindo e os problemas 

-
fensivos. Neste modelo de produção vimos que o solo vai se 
desequilibrando, e com esta inquietação os produtores procu-
ram novas maneiras de produção. E nesta busca encontramos 

uma associação de agricultores e pecuaristas que já praticam
uma redução de adubos e agroquímicos, produzindo grãos
e carne mais sustentáveis.

 Bom, agora vou contar um pouco da história que conheço 

Vian, que tem sua propriedade na divisa do Parque Nacional 
das Emas, em Mineiros – GO, e por estar na área de amorteci-
mento do parque, a fazenda tem restrições quanto ao uso de 
agroquímicos. Este produtor começou a procurar alternativas 
para a sua produção e foi encontrando no seu caminho outros 
produtores que também estavam procurando soluções para 
um cultivo de grãos de maneira mais sustentável. Encontrou 

-
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liando nesta tarefa e este movimento foi crescendo através 
de dias de campo, encontros regionais, nacionais, e hoje são 

trocando informações, aprendendo com seus erros e com seus 
acertos, e produzindo conhecimento desta nova maneira de 

químicos, e o Adriano Cruvinel, que se inspirando no Roge-

sua área em Montividiu - GO. Hoje o Adriano inspira outros 
produtores, formando assim uma rede de difusão deste novo 

mais saúde para os nossos solos e maior rentabilidade para o 

do negócio e sobrando mais recursos para reinvestir em suas 
atividades econômicas, e o principal, que é cuidar melhor do 
nosso Meio Ambiente.

 A missão de todos que participam do GAAS é produzir 
alimentos o mais saudáveis possíveis para o mundo.

-

promover a recuperação e a conservação das nascentes que 
abastecem o município de Rio Verde, mediante pagamento 

este programa, nosso atual prefeito, Paulo Faria do Vale, foi 
convidado como palestrante na conferência Catalisando Futu-



continuando com os cuidados aos recursos hídricos, Paulo, 
nosso prefeito, no seu mandato teve a iniciativa de ampliar 
as áreas de preservação permanente do perímetro urbano, 

-

 Bom, concluindo, nós produtores, como aconteceu com 
nossos pais, que difundiram o sistema Plantio Direto, o cul-
tivo do Milho Safrinha, agora, temos a missão de aprender e 
difundir este novo modelo de cultivo e produzir alimentos os 
mais saudáveis possíveis para alimentar o mundo.
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ENERGIA SOLAR: A ENERGIA DO 
PRESENTE E DO FUTURO 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS APLICADOS 
NA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E 

EM SISTEMAS FLUTUANTES
Ana Carolina Cortez Lemos

Doutora em Engenharia de Biomateriais

Joaquim Paulo da Silva
Doutor em Engenharia Elétrica

Tatiana Cardoso e BufaloTT
Doutora em Física Teórica

O aumento da conscientização ambiental tem levado a 
uma busca por fontes de energia alternativas, sustentáveis e 
renováveis. Esta revolução renovável tem a premissa de superar 

de geração de energia convencionais.

A energia solar, recurso energético renovável, oferece uma 
fonte limpa para geração de energia elétrica com zero emis-



são de gases de efeito estufa para a atmosfera. No entanto, 
sua contribuição para a demanda energética global ainda é 

para suprir a carência mundial, grandes áreas de superfície são 
necessárias devido à natureza relativamente difusa da energia 
solar. Grande parte dessa necessidade pode ser remediada 
a partir de Sistemas Fotovoltaicos Integrados aos Edifícios 

O conceito BIPV propõe a integração arquitetônica entre 
a estrutura de uma construção e o sistema de energia solar 

-
pria energia de forma arrojada e sustentável, ao passo que as 

placas fotovoltaicas que realizam a captação e conversão da 
radiação solar em energia elétrica, e realizam sua distribuição 
para residências e estabelecimentos comerciais.

terrestres para produção de alimentos. Diante deste cenário 
dicotômico, os conceitos de sistemas agrovoltaicos e sistemas 

-
vadoras emergentes, capazes de garantir fontes de energia 

Sistemas agrovoltaicos consistem essencialmente no empre-
go concomitante de uma mesma área para desenvolvimento 
de energia solar fotovoltaica e agricultura convencional. O 

que envolve o consórcio entre culturas agrícolas e espécies 
arbóreas, otimizando o uso da terra ao aliar preservação am-
biental e produção de alimentos. De forma análoga, o sistema 

-
voltaicas para culturas agrícolas.



A instalação de painéis solares elevados e inclinados sobre 
a terra promove uma captura efetiva da radiação solar, ao 
passo que permite que uma parte da radiação solar atinja 
o solo – local onde a atividade agrícola deve ser integrada.
A eletricidade gerada por este sistema pode satisfazer as
necessidades energéticas da cultura agrícola, mitigando o
antagonismo terra-energia, criando uma relevante oportu-
nidade para a sustentabilidade. As culturas agrícolas mais
adequadas para este sistema são aquelas bem adaptadas ao
cultivo com insolação reduzida, tais como centeio, cevada,
aveia, beterraba-sacarina.

Uma solução inovadora para a instalação de painéis sola-
res sem o comprometimento de áreas de cultivo alimentar 

plataformas aquáticas, são sistemas sustentáveis projetados 
para a produção de grande quantidade de energia elétrica, e 

-

melhorando seu desempenho.

O sombreamento sobre as águas causados pelas usinas 

que pode ser vantajoso para locais que sofrem com os perío-
dos de seca, além de controlar o crescimento de algas, uma 

luz solar, melhorando a qualidade da água. A energia elétrica 
obtida por este sistema é renovável, ecologicamente correta 
e sustentável, apresentando uma longa vida útil.

recreação ou turismo, como estações de tratamento de águas 

AS SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS QUE VÊM DOS TRÓPICOS



ainda, protótipos de módulos fotovoltaicos baseados em 

-

mares e oceanos, embora sofra com as intempéries das altas 
ondas, vento e corrosão pela água salgada, é uma aplicação 

-

A integração entre um sistema fotovoltaico (terrestre ou 
-

cionais são chamados de energia híbridas ou associadas, e 
têm o pressuposto de melhorar o desempenho do sistema, 
aumentando sua densidade de energia. Projetos-pilotos com 

hidrelétricas buscam aproveitar sua natureza complementar: 
durante os períodos de seca os recursos hidrelétricos podem 
ser poupados, aumentando o armazenamento de água ao 
aproveitar os recursos solares. Já nos períodos chuvosos, nos 
quais os recursos solares são reduzidos, os recursos hidrelé-
tricos suprem a carência solar.

No Brasil, o cenário é bastante promissor, e conta com a 
recente regulamentação da implantação de centrais geradoras 
híbridas e associadas aprovada pela Aneel (Agência Nacional 

as regras para outorga, contratação do uso dos sistemas de 
transmissão, tarifação dos empreendimentos e descontos nas 
tarifas de uso. A previsão é a de que as energias renováveis 



potencial aumento de produtividade.

Em suma, uma revolução renovável mundial está em curso, 
na qual tecnologias de integração entre sistemas fotovoltaicos 
com agricultura sustentável e sistemas de geração de energia 
elétrica híbridos são inovações que compõem o estado da 
arte global das fontes de energia alternativas, sustentáveis e 
renováveis.
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A Ciência Tropical ainda tem muitas perguntas, mas também 
tem boas respostas sobre como enfrentar um dos maiores de-

debate leigo travado nas redes sociais. Se você não comeu 
carne hoje para cumprir o seu papel de cidadão sustentável, 

que, ao mesmo tempo, o desmatamento é o principal vilão 
brasileiro. Se encheu o tanque do seu carro com etanol no 

emissões usando tecnologia nacional. Se por um lado, vários 

fósseis, o consumidor brasileiro ainda escolhe o combustível 

-

muitas das perguntas. Antes, porém, é preciso saber o que é 
fato e o que é farsa.

Introdução

De acordo com o mais recente relatório do Painel Intergo-

aumento da frequência, intensidade e duração de eventos 
relacionados ao calor, incluindo ondas de calor na maioria 
das regiões terrestres. A frequência e a intensidade das secas 
aumentaram em algumas regiões (incluindo o Mediterrâ-

intensidade de eventos de fortes chuvas em escala global. O 
aumento da temperatura se deve ao aumento das emissões 



destacam, sobretudo no Brasil, as emissões provenientes dos 
setores de mudança do uso da terra, agropecuária e energia.

Paris, e apresentou à Convenção das Nações Unidas para as 
Mudanças do Clima (United Nations Framework Convention (     
on Climate Change – UNFCCC  g   CC  suas intenções de redução das  
emissões, chamadas de iNDC (Intended Nationally Determined  (  y  
Contributions -
FCCC, passando então a ser chamada de NDC (Contribuição 

Para cumprir esta meta, o Brasil estabeleceu uma série de 
ações, dentre as quais merece destaque a proposta de aumentar 
a participação de bioenergia na matriz energética brasileira 

-
tíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do 
aumento da parcela de etanol de segunda geração (REDD+ 

-

tanto de mitigação como de adaptação, que são necessárias 
e devem ser intensamente implementadas nos vários setores 
de produção do Brasil.

Mitigação das emissões e sequestro de carbono

A queima de combustíveis fósseis para geração de energia 

de GEE. Por isso, vários países vêm implementando mecanismos 
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de combustíveis fósseis.

O Brasil, desde a criação do Proálcool, em 1975, tem se 
mostrado líder no uso de biocombustíveis. Além disso, possui 
enorme potencial para ampliar a substituição de combustíveis 

de cana-de-açúcar e milho ou de biodiesel de soja, da palma 
ou mesmo de gordura animal (lembrando que cada animal 
produz em média 15 kg de gordura que podem gerar 12 litros 

de biodiesel que o país pode gerar é bastante considerável.

Há de se estimular o consumo de biocombustíveis no Bra-
sil, não somente misturando uma porcentagem de etanol na 

-

para que possamos utilizar maior proporção de biodiesel 
misturado no diesel fóssil.

Com relação ao uso da terra, é preciso adotar a “tolerância 
zero” em relação ao desmatamento ilegal, não somente na 
Amazônia, mas também nos demais biomas, sobretudo Cer-
rado, Caatinga e Mata Atlântica.

-
vada, o chamado REDD+ (Reduce Emission from Deforestation 

Outro aspecto relevante a ser mencionado é que os países 

fundo internacional com aportes de bilhões de dólares para 



custear atividades de mitigação e adaptação em países emer-
gentes, até o momento, parecem ter esquecido tal promessa.

Não podemos esquecer também que a adoção de boas 
práticas de manejo agrícola e sistemas integrados podem 
aumentar a produtividade das culturas/commodities e, como 
consequência, propiciar o efeito “poupa terra”, evitando-se 
que novas áreas sejam desmatadas.

Sequestro de Carbono

fundamentais para o equilíbrio dos ciclos naturais. A relação 
-

pacidade das plantas em sequestrar o carbono atmosférico 

vegetal distribuída em tecidos vegetais aéreos (principalmen-

carbono também acontece naturalmente nos oceanos, que o 

organismos marinhos.

atividades humanas promovem emissões de carbono que 
contribuem com as mudanças climáticas globais e regionais. 
Por outro lado, o sequestro de carbono pode contribuir para 
a redução das emissões de CO2. Desse modo, melhorar e 
conservar os reservatórios de carbono na vegetação é uma 
importante estratégia de diminuição das mudanças climáticas.

O sequestro de CO2 no solo é relevante não somente pelas 
quantidades potencialmente aportadas, mas também pela 
qualidade. Em outras palavras, o carbono se encontra em 

-
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ragir com frações inorgânicas. Essa interação organo-mineral 
pode conferir estabilidade para o carbono, fazendo com que 
a permanência seja elevada por séculos, milênios.

Carbono Neutro

emissões antrópicas de CO2 associadas a um sujeito (governo, 

Três fatos contribuem para tornar relevantes as emissões e 
remoções antrópicas de GEE na agropecuária brasileira: o fato 
de o Brasil ter realizado abertura de novas áreas agrícolas por 

matriz energética essencialmente fundamentada em geração 
hidroelétrica, diminuindo a participação do setor industrial e 

A maior parte das emissões de GEE das produções bovinas 
acontecem por meio da fermentação entérica, processo de 
digestão da alimentação no estômago do ruminante e pelos 

na produção da ração ou no tratamento do dejeto, é possível 

pela fermentação entérica e produzir estrumes com mínimas 

reduzir o impacto ambiental da produção de bovinos de corte 
por meio de ajustes no regime alimentar. O uso de lipídeos 



nas suplementações animais advindas de cereais e o uso de 
-

te as emissões entéricas de CH4 por bovinos. Em dietas ricas 

uma diminuição de emissões de N2O em produções de carne 

que o impacto de CH4 é 28 vezes maior do que o do CO2, ou 
seja, uma unidade de metano equivale a 28 unidades de CO2.

Sistemas Integrados

constante e, quando mal manejada, tem causado graves proble-

de incentivo para ações têm sido propostas para recompor os 
estoques de COS e mitigar as emissões de GEE. No geral, solos 
manejados inadequadamente podem ser considerados uma 
importante fonte de emissões de GEE. E solos manejados de 
forma sustentável podem contribuir consideravelmente para 
reduzir as emissões de GEE, ajudando a reduzir o aquecimento 

Historicamente, os principais cenários de mudanças no 
uso da terra no Brasil são a conversão da vegetação nativa 
em pastagens e áreas de cultivo agrícola, que na maioria dos 

-
fera, principalmente devido ao desmatamento e à queima de 

no território brasileiro, incluindo a adoção de sistemas conser-
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como plantio direto e sistema de rotação de culturas, sistema 
-

tipo ou arranjo de IASs. Portanto, a implementação de IASs no 
Brasil tem sido considerada uma das principais estratégias para 

últimos anos, estudos em regiões do Cerrado indicaram que a
inclusão de gramíneas tropicais, como as espécies do gênero
Brachiaria (Urochloa
COS, principalmente devido ao sistema radicular vigoroso

mitigar as emissões de GEE nas condições brasileiras. Vale

focaram nas mudanças nas emissões de GEE do solo. Ainda
assim, não avaliaram os mecanismos de armazenamento/
estabilização do COS e as rotas e processos que modulam as
emissões de GEE induzidas pela adoção desses IASs.

O uso e a ocupação do solo estão diretamente ligados à 
-

cimento da demanda por esses produtos em escala mundial, 
torna-se mais clara a necessidade de se obter novas técnicas 
para monitorar o balanço de C nos correspondentes sistemas 



construir um ambiente capaz de traçarmos políticas públicas 
para minimizarmos as emissões.

Além das emissões de GEE, um fator que agravou o quadro 
foi o processo de desmatamento, causado pelo uso da madeira 
como fonte de energia e matéria-prima (desde antes da Revo-

das atividades agropecuárias. Entre as ações antropogênicas 

energético da atmosfera. As mudanças de uso da terra são 
consideradas a segunda fonte emissora de CO2 no mundo, 

-
riações de estoque de carbono em cada país. Desta forma, a 

absorção e consequente sequestro de carbono pelo meio

de reduzir a capacidade de absorção de CO2, pode promover
a liberação do carbono estocado para o meio ambiente por
meio de queimadas. O setor de mudança do uso da terra e

-
nadas aos processos de mudanças dos estoques de biomassa

ocorrem quando é alterada a cobertura para um uso da terra

-
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sões de CO2 pela perda de estoques de carbono na retirada 

sequestro de CO2 da atmosfera quando acontece a conver-
são para um tipo de uso com maior estoque de carbono por 

ou pastagem degradada passando para uma pastagem bem 
manejada ou mesmo adoção de sistemas integrados e práticas 

-
tanto, pode levar ao sequestro ou emissão de GEE devido a 
alterações no estoque de carbono da biomassa e da matéria 
orgânica do solo. A dimensão dessas alterações pode ser 

relacionadas à atividade agropecuária podem ter efeitos sig-

produtos. Devido à grande dimensão e heterogeneidade do 
território brasileiro, estimativas de emissões de GEE regiona-
lizadas e aplicáveis à diversidade de produtos agropecuários 
brasileiros são necessárias para subsidiar a crescente demanda 
por desenvolvimento de inventários de ciclo de vida regio-

Perspectivas

Devido à demanda crescente pela produção de alimentos, 
a substituição da vegetação nativa por áreas cultivadas tem 
ocorrido de forma intensa, o que gera uma série de preocu-
pações quanto ao balanço de carbono e emissões de GEE. 

total, portanto, pequenas diminuições no C do solo podem 



Em áreas agrícolas, o processo de emissão de CO2 do solo 
está associado ao aumento da atividade microbiana, princi-
palmente por meio do preparo do solo e outras atividades de 
manejo. Isso ocorre porque o revolvimento do solo ocasiona 
a redução do C estocado no solo, que é perdido na forma de 
CO2, acarretando no aumento da concentração deste gás na 
atmosfera. Por outro lado, o preparo do solo no sistema de 
plantio direto pode reduzir as emissões de CO2, com capaci-
dade de elevar os estoques de C no solo.

À luz das discussões e estudos sobre mudanças climáticas, 
observa-se uma estreita relação destas com o aumento da 
concentração de GEE na atmosfera, especialmente o CO2. Em 
países em desenvolvimento, tal como o Brasil, as atividades 
relacionadas à mudança de uso do solo, com retirada da ve-
getação nativa e sua substituição por formas de uso do solo 

dos grandes responsáveis pela emissão de C para a atmosfera.

A agricultura, a pecuária e a silvicultura podem ser parte da 
solução, como relevantes ações mitigadoras do aquecimento 
global, uma vez que podem agir tanto na redução de emissão 

vegetação e solo.

O Mercado de Carbono, criado na Convenção das Na-
ções Unidas sobre a Mudança Climática, a ECO-92, no Rio 
de Janeiro, pode também ajudar. A diminuição da emissão 
desses gases passou a ter valor econômico, dando início ao 
que se chamou de comercialização de “créditos de carbono”. 
Uma tonelada de CO2 equivale a um crédito de carbono, que 
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que não conseguem atingir suas metas de redução de GEE 
compram créditos de carbono daqueles que reduzem as suas 
emissões. Contudo, ainda não há um consenso global sobre a 
regulação desse mercado. Esse mercado é, ou deveria ser, um 
potencial propulsor de iniciativas de mitigação, que podem 
atenuar os custos de adaptação frente às mudanças climáticas. 

representa um grande estímulo, mas as previsões de mercado 

Como podemos perceber, o tema abrange um alto quanti-
tativo de variáveis e complicadores. Por isso, muitas perguntas 

focar em mitigar, ou em neutralizar a emissão de gases. Um 
ponto parece claro: temos ferramentas de políticas públicas e 
privadas capazes de clarear o caminho na direção da liderança 
em inovação sustentável. No entanto, ainda falta organizar a 

por Ciência, Tecnologia e Inovação, e faltam recursos para 
investimento em pesquisa e em processos de aterrissagem 
na sociedade do conhecimento já disponível.
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COMPLEXIDADES NA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS EM RONDÔNIA-BRASIL

Kenia Michele de Quadro  Tronco  e Karen Janones da Rocha
Professoras pela Universidade Federal de Rondônia

A Legislação Ambiental de número 12.651 está vigente 
-

ção nativa. Essa lei foi alicerçada principalmente no Cadastro 
-

em relação à legislação passada, pois foi a primeira vez que 

* Kenia Michele de Quadro Tronco - Doutora em Engenharia Florestal, pro-
fessora da Universidade Federal de Rondônia e Coordenadora do REPro-
Flor- Laboratório de Recuperação de Ecossistemas e Produção Florestal. ** 

Karen Janones da Rocha - Doutora em Engenharia Florestal, professora da
Universidade Federal de Rondônia e Coordenadora do REProFlor- Labora
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tório de Recuperação de Ecossistemas e Produção Florestal.



os produtores rurais puderam indicar os passivos ambientais 
localizados em suas propriedades e assim receber benefícios 
pelas áreas demarcadas.

Então, os proprietários que, por meio do CAR indicarem 
os passivos ambientais e aderirem ao Programa PRA, assi-

de créditos e programas governamentais de incentivo à pro-
dução e comercialização.

Importante salientar que cada Estado possui suas parti-

Rondônia implantou o PRA por meio da edição do Decreto 

grande importância para Rondônia, oferecendo ao Estado a

alavancar na produção sustentável.

-

e pasto, pois Rondônia está entre os maiores produtores de 
gado do Brasil. Importante frisar que grande parte das áreas 
convertidas para pasto, hoje são, em sua maioria, áreas aban-
donadas e subutilizadas. Contudo, com o uso de tecnologias, 
é possível aumentar a produtividade sem a necessidade de 
aumentar a área de pasto, e consequentemente, sem aumentar 



Diante desses fatos, pergunta-se: Por que, após dez anos da 
nova legislação ambiental vigente, Rondônia não se destaca 
como um Estado que mitigou os passivos ambientais?

Aqui é preciso destacar que o problema vai muito além das 
questões econômicas e ecológicas, sendo preciso entender 
todos esses aspectos locais que atravessam, desde a coloni-
zação do Estado, as questões culturais, entre outros.

Em primeiro, a colonização de Rondônia se deu essen-

com maior força de trabalho familiar, assentando milhares 

colonização do Estado se deu por meio da organização do 

as famílias eram assentadas linearmente. Entretanto, essa 
ocupação não considerou as áreas dos ecossistemas naturais, 
fato que por si só já acarretou um grande impacto, visto que 

não necessitando de maior zelo em seu uso. Ademais, após 
acomodados em pequenos lotes, os produtores eram incen-

e esperança de ganho de novos lotes.

-
mento estava estabelecida. Então, o histórico de colonização do 
Estado acabou pesando culturalmente, já que o produtor rural 

no território. E assim, questões históricas formaram fortes laços 

sendo difundidas indiscriminadamente, se transformando hoje 
no receio da perda de áreas pelos produtores.

Dito isso, a recuperação de áreas e o plantio de árvores 
precisam ser vistas com parcimônia. A falta de propriedades 
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rurais que sirvam como Unidades Modelos de Recuperação, seja 

Unidades modelos, poucas, e justamente vinculadas a projetos 
que iniciaram no período de transição entre as legislações 

a desejar a articulação com todos os atores desse processo 
de recuperação de áreas degradadas, seja em APP ou em RL.

-

14.119, que institui a Política Nacional de Pagamento por 

cultural. Dessa maneira, é possível vislumbrar o ecossistema, 
não só como doador de produtos madeireiros e não madei-
reiros, mas também como local de bem-estar para corpo e 
mente, local que propicia a manutenção e perenidade da vida, 
em quantidade e qualidade. Entretanto, para estimular tais 

-

requer o conhecimento desses processos que interconectam 
cada elemento desse ecossistema. Logo, a real dimensão da 

Para o sucesso de qualquer ação de recuperação, os pro-
dutores precisam estar envolvidos no processo desde o início. 

desde a escolha das espécies possíveis a serem inseridas, das 
metodologias de trato e até o monitoramento. Só assim é que 
os produtores irão se apropriar das ações, sendo que esses 



poderão se tornar multiplicadores de ideias sustentáveis, en-
volvendo posteriormente toda a comunidade na causa.

Isso porque muitas espécies perdem a viabilidade de suas se-
mentes com o armazenamento, outras estão localizadas em 

há espécies que produzem quantidade mínima de sementes 

assim, a criação de redes de apoio e parcerias entre Institui-
ções no Estado de Rondônia tendem a fortalecer a cadeia de 

Quanto às ações de produção de mudas e plantio no cam-
po, essas devem ser organizadas no período de seca e chuva. 

em Rondônia, não é indicada para o plantio a campo. Então, 
nesse período, os viveiros de produção de mudas estão com 

de novembro, pois do contrário, a mortalidade de mudas é alta.

Em relação às espécies a serem utilizadas, o ideal seria ter 
o conhecimento anterior da vegetação do local. Como isso
muitas vezes não é possível, utiliza-se as espécies ocorrentes

Frisa-se que recuperar área degradada não se resume em 
apenas “plantar árvores”. Envolve desde a restauração eco-

momento em que o ecossistema consegue por si se manter 
em dinâmica e equilíbrio, com as suas relações ecossistêmicas. 
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a balizar uma restauração ecológica de qualidade, visto que 
diferentes métodos podem ser utilizados de acordo com o 
grau de resiliência da área.

O Estado ainda carece de referências relacionadas aos custos 

ou degradadas. Esses custos variam conforme a intensidade 

local. O valor estimado para a recuperação de área degradada 

Todavia, diferentes cenários de degradação e recuperação 
precisam ser elencados, trazendo as várias formas e graus de 
degradação, atrelados aos diferentes métodos possíveis e seus 
custos. E por todo esse cenário, a recuperação é vista como 

-
pa quando essas ações são apoiadas, os atores são ouvidos 
e há o consenso entre todos. Por isso, a responsabilidade é 
da Academia, das Instituições, do Governo, da comunidade 
e do produtor, que juntos podem impulsionar Rondônia para 



A AMAZÔNIA PRODUTIVA E 
O PAPEL DA CIÊNCIA

Paulo Renato Haddad
Presidente da FAPERO

Pensando aqui nestas discussões amazônicas, e em tudo 

discussões de boteco... E, talvez, estas últimas, mais interessan-
tes que as demais. Nesse diapasão, penso que nós, brasileiros, 
cedemos aos encantos do ser emocional e relegamos o ser 

Não, não basta.

* Paulo Renato Haddad - Administrador de Empresas, possui especialização



a uns 13 bilhões de pessoas. Assim, será necessário dobrar a 

As áreas cultiváveis do planeta, capazes de suprir essa cres-
cente demanda estão nos trópicos. E nós, com ao menos 

Mas precisamos ser estratégicos, pois nossa maior área para 
-

ca. E queiram ou não, é um delicado ambiente formado por 

várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pionei-

à produção intensiva. Mas há conhecimento também, que 

Nossa riqueza para produção agropecuária na região ama-
zônica está em sua capacidade de gerar serviços ambientais 
os mais variados e importantes possíveis. Desde a polinização 
pelas abelhas, que precisam de ambiente saudável para cum-
prirem com seu trabalho, à riqueza do carbono acumulado 

amazônico contém boa quantidade de carbono acumulado 
e, que se fosse inteligentemente trabalhada, poderia inclusive 
ser vendida como estoque de carbono, além de ser impor-

e seu papel preponderante na formação e acumulação de 
água deve ser mais bem compreendida, estudada e tratada 
de acordo às necessidades da produção “ad continuum”, e 



discurso ambientalista cego, nesse caso, o discurso ambien-
talista é produtivo. Temos que considerar ainda que não há 
necessidade de corte raso para diversos tipos de produção, 
nem para os grãos em escala (soja, milho, girassol, algodão, 

estratégico que não nos prive da agricultura familiar, seja por 
questões sociais, seja por questões econômicas. Não podemos 
prescindir da alimentação no prato em nossa mesa, onde 

correr o risco de bolsões de pobreza, fome e centros urbanos 

aqueles mercados de trabalho.

Sendo assim, entendo que a melhor maneira de tratar a 
situação é pondo luz, muita luz sobre ela. Há quem diga que 
o melhor detergente é a luz e, nesse caso, a ciência. Quanto
de fármacos e outros produtos que poderiam ter sido desco-
bertos não foram perdidos pelas queimadas?

A bioeconomia poderia nos dar inúmeras patentes com 
inovações de ponta na economia mundial.

Então, defendo a ciência e quero falar de Rondônia, talvez 
o Estado Amazônico mais propenso ao Centro-Oeste.

O estado teve sua formação acelerada na época do “In-

com o “Plante, que o João Garante”, slogans que marcaram 
este início do novo Estado de Rondônia, que se estabeleceu 

do garimpo de ouro, não tem uma colonização equânime, 
planejada e justa.

-
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grande vocação. Querendo e pedindo para virar Centro Oeste 
e abandonar a Amazônia.

Embora o Estado seja caracterizado por seu bioma ama-
-

antropização, a técnicas e tecnologias que permitiram uma 
adaptação surpreendente à produção agropecuária. Chegando 

de suas mais de 143 mil propriedades rurais. Talvez o segundo 
melhor modelo de reforma agrária no país.

agrários e mortes, entre invasões em suas unidades de con-
servação ou áreas devolutas, privadas ou outros. Há ainda 
grande inconsistência entre seu zoneamento socioeconômico 
e ecológico e o uso e ocupação do solo, tanto quanto sua re-
gularização fundiária precária. Há muitas transgressões legais 
passíveis de reparação. É voz corrente em Rondônia que, para 
mais que dobrar a produção agrícola do Estado, não é neces-
sário derrubar um único “pau”, apenas usar a recuperação das 
áreas degradadas com espécies produtivas.

Assim, entendo que através de sua autarquia de pesquisa 

nos permita produzir efetivamente de maneira sustentável.

Fundada há pouco mais de dez anos, com regulamentação, 
decretos, instalação e primeiro orçamento que culminaram no 



básicas e aplicadas, pós-graduação e fomento à inovação e 
tecnologia, resumidamente.

Integrante do sistema nacional, conhecido como CONFAP, 
-

cia, Tecnologia e Inovação, à FINEP, CNPq, CAPES e diversas 
outras entidades públicas e privadas no esforço de moderni-
zação da economia Brasileira, através da Ciência, Tecnologia 

-
-

articulação e difusão. A FAPERO é também, braço da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, a quem compete a política 
pública de Tecnologia e Inovação, na implementação destas. 
Seja através de fomento a bolsistas, articulação, e ou difusão 
de programas de empreendedorismo inovador.

Na verdade, do tripé básico de suas responsabilidades, Pes-

de Recursos Humanos em pós-graduação.

-
ção orçamentária efetiva, a FAPERO é uma autarquia nova, em 
um Estado novo. Rondônia sendo ainda carente de estruturas 
básicas para melhor qualidade de vida de seu povo, pode 

Amazônico, um grande produtor, comparável aos Estados do 
Centro-Oeste, capaz de produzir competitivamente, de alta 
produtividade e de maneira sustentável.

mês de junho, será lançado pelo Conselho Nacional das Fun-
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desenvolvimento humano nos Estados Amazônicos. Trago esta 
informação não somente por si, mas no bojo do entendimento 
nacional de que é preciso desenvolver a região de maneira 
efetivamente sustentável, para o bem das futuras gerações e 
das atuais negociações internacionais do país.



CAMINHOS PARA ORGANIZAÇÃO 
DA CADEIA DA AQUICULTURA 

DA AMAZÔNIA – PERSPECTIVAS
ECONÔMICAS E RELEVÂNCIA SOCIAL 

E AMBIENTAL: POTENCIALIDADES 
DA BIOECONOMIA DO 

PESCADO NA AMAZÔNIA
Danielle de Bem Luiz

Embrapa Pesca e Aquicultura

Ilce Santos Oliveira , 
Membro da Comissão Nacional de Aquicultura - Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Jucilene Cavali
Universidade Federal de Rondônia.

Lícia Maria Lundstedt
Embrapa Pesca e Aquicultura

Roberto Manolio Valladão Flores V V
Embrapa Pesca e Aquicultura

Jerônimo Vieira Dantas Filho
Pós-Doutorando da Capes PROCAD-AM (UNIR/USP)



1. INTRODUÇÃO

As Blue Foods representam milhares de espécies dentre

capturados ou cultivados em um ambiente de água doce ou 

no português brasileiro. Portanto, o pescado pode ser oriundo 
-

sistência, economia, dieta e cultura de comunidades ribeirinhas 
e costeiras ao redor do mundo, desempenhando importante 
papel na segurança alimentar e nutricional de bilhões de pes-

per capita/ano. No Brasil, essa cultura alimentar tem destaque 
na Região Amazônica. Estudos indicam elevado consumo de 
pescado nessa região, alcançando consumo de 18,6 a 29,4 
kg/per capita//

A Região Amazônica pode ser considerada uma área pro-

orientações da Cúpula dos Sistemas Alimentares (Food Systems 
Summitt

a bioeconomia de pescado pode ser um sistema agroalimen-
tar relevante para a produção de alimentos na Amazônia, em 
alinhamento aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Zero e Agricultura Sustentável e Boa Saúde e Bem-Estar.



2. BIOECONOMIA DO PESCADO:
PESCA E AQUICULTURA

A pesca tem diminuído sua representação, mas continua à 

-

de crescimento do consumo humano de pescado aumentou 

Entretanto, ambas as cadeias podem ser sustentáveis na 
Região Amazônica dentro do conceito de bioeconomia. De 

Primeiramente, a visão enfatiza a importância da pesquisa em 
biotecnologia e aplicação e comercialização da biotecnolo-
gia em diferentes setores da economia (MARMENTINI et al., 

processamento e atualização de matérias-primas biológicas, 
bem como no estabelecimento de novas cadeias de valor (CA-

a sustentabilidade e os processos ecológicos que otimizam 
o uso de energia e nutrientes, promovem a biodiversidade e
evitam monoculturas e degradação do solo.

deve-se estimular ações que fomentem:

• -
tes, manejo adequado, melhoramento genético para
resistência a doenças e mudanças climáticas e demais
características de interesse econômico (crescimento,
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• Pesca manejada: por meio de ações de monitoramento,

• Economia inclusiva: estimulando e apoiando ações em
comunidades indígenas, tradicionais, liderança de mu-

• Meios de subsistência equitativos: promovendo a ga-
rantia de alimento para o produtor, sua família e sua
comunidade.

Atualmente, a pesca e a piscicultura compõem o cenário 
sociocultural e econômico amazônico com alternativa de 

organização da cadeia do pescado na Região Amazônica, o 
governo deve garantir que seja administrado como um siste-
ma alimentar, não apenas um recurso natural para o sustento 

de políticas públicas inclusivas para integrar o pescado na go-
vernança do sistema alimentar e apoiar a pesca e a aquicultura 

3. OPORTUNIDADES DA
AQUICULTURA NA AMAZÔNIA

A Amazônia como maior bioma brasileiro possui cerca de 

do território brasileiro, integra nove estados: Acre, Amazonas, 
Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Mato Grosso 

-



-

Considerando aspectos de resiliência econômica, social e 
ambiental, o pescado é rico em micronutrientes e pode ser 
produzido de maneiras mais sustentáveis do ponto de vista 
ambiental do que os alimentos de origem animal terrestre. 
A Região Norte congrega clima favorável em temperaturas, 

vegetal e metabólica, repercutindo também em maior ganho 

A região ocupa o ranking de maior produtor mundial de 

produção de proteína bovina e vem favorecendo a redução da 
demanda por novos desmatamentos. E esse impacto positivo 

O tambaqui (Colossoma macropomum
principal espécie comercializada, predominante nos cultivos 

-
dutivo e qualidade nutricional e sensorial da carne (CAVALI et 

Arapaima gigas
-

fauna de água doce do mundo, podendo atingir 13 kg em 12 
meses de cultivo, com ampla distribuição na bacia amazônica 
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Na piscicultura amazônica dá-se destaque ao estado de 

m3/s, além disso possui quase 7 mil pisciculturas licenciadas 
2

com diversas peculiaridades de cultivo e manejo produtivo em 
predominância ao sistema de cultivo em viveiros escavados.

4. DESAFIOS DA AQUICULTURA NA AMAZÔNIA

não tiver uma política adequada para tornar a região econo-
micamente viável, medidas conservacionistas serão inócuas 

preciso um esforço combinado entre iniciativas públicas e 
privadas para aumentar a responsabilidade ambiental social 
e corporativa das empresas que compõem cadeias de valor 
global, melhorar o ambiente institucional, catalisando medidas 
sócio e ambientalmente responsáveis para a criação de uma 
bioeconomia circular sustentável pujante na Região Amazônica.

das demais regiões do país por ser necessário produzir em 
um ambiente de imensa biodiversidade. Os estados que com-
põem a Amazônia possuem particularidades produtivas com 

adaptações a serem feitas. 

Aspectos legais e ambientais, indústrias e tecnologias pro-

-



-
ciamento a projetos continuados de pesquisa. Em particular 
ao cultivo de pirarucu em cativeiro, os entraves que interferem 

como a disponibilidade, qualidade e custo dos alevinos e o 
manejo nutricional para as fases subsequentes à alevinagem 

Os sistemas de cultivo de pescado na Amazônia caracteri-
zam-se por sistema de produção semi-intensivo em viveiros 
escavados, suscetíveis às oscilações climáticas e outros fatores 

áreas de atuação (manejo, sanidade, alimentação, industria-

pequenos produtores na atividade, em função do alto custo 

passado. 

O estado de Rondônia se tornou o maior produtor de es-
pécies nativas, mesmo com redução considerável dos cultivos 

comercial interno, saturação de mercado interno e conse-

Diante dos impactos dos custos de produção no efeito 
“pandemia COVID-19”, que atrela um somatório oscilatório 
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de custo de insumos às limitações comerciais é que se faz 

dos piscicultores na atividade. Contudo, a captação de crédito 
para custeio e investimento na piscicultura na Região Norte, 

e Sudeste do Brasil. Do valor total investido nos estados bra-

5. A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS LEGAIS NO
MERCADO DA AQUICULTURA DA AMAZÔNIA

Muito se ressalta sobre as políticas aquícolas e evolução na 
legislação ambiental dos estados da Amazônia e a importância 
de ações ordenadas de piscicultores, governos, agroindústrias 

instruções e práticas de manejo ambientalmente responsáveis 
-

cultura nacional, na Amazônia o licenciamento ambiental 
para a atividade é diverso, burocrático, oneroso e moroso, 
contribuindo com a produção informal e, concomitantemente, 

Quanto ao processamento, há grande diversidade quanto 

aplicados, porém, quase a totalidade do pescado é comer-
cializado na forma “in natura”, sem valor agregado. Apenas 

-

estadual ou federal, imprescindíveis para a comercialização, 



impactam fortemente o desenvolvimento vertical da atividade, 
uma vez que o crescimento horizontal é notório e comprovado 

6. CONCLUSÕES

A Região Amazônica possui tecnologias desenvolvidas por
instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação para um 
bom manejo produtivo das espécies nativas e oportunidades 
de inserção da tecnologia da informação, transferência de 
tecnologias e capacitação de pessoas e gestão na propriedade 
rural. Independentemente da escala de produção, deve-se 

-
tabilidade e seus três pilares: ambiental, econômico e social. 
Algo fundamental para tornar a região como grande fonte de 

Uma oportunidade é a divulgação de marcas como o “tam-
baqui da Amazônia” ou “pirarucu - bacalhau da Amazônia” 
para valorizar os produtos e incentivar as práticas de coope-
rativismo e associativismo para elevar a produtividade. Essas 
marcas podem atrair nichos de mercado não apenas nacionais, 
mas em especial de países com economia mais desenvolvida 

Estados Unidos e Europa.
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SERÁ O BRASIL UM DIA O PAÍS DO 
FUTURO? O GRANDE ENCONTRO

ENTRE O PAÍS REAL E AS SUAS
COMPETÊNCIAS O AGRO, AS CIÊNCIAS 

TROPICAIS, A COMUNICAÇÃO 
ESTRATÉGICA, A GESTÃO DE PESSOAS 
E O PROJETO COMUM DE SOCIEDADE

Fernando Barros
 Diretor de Comunicação Estratégica do Fórum do Futuro

 Lúcia Barbosa
 Administradora - Universidade Federal de Pernambuco

O Brasil liderou a segunda grande revolução global da oferta 

* 

** Lúcia Barbosa (Administradora. PhD pela London School of Economics,



pela alimentação de perto de 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo. Ciência, Tecnologia e Inovação foram as bases desse 
processo, que reduziu o preço dos alimentos, liberou recursos 

o bem-estar, impactou decisivamente a saúde dos brasilei-
ros, aprimorou a sustentabilidade das práticas em relação ao
modelo convencional da agricultura temperada, e promoveu

-
tante, nem o Agro conseguiu fazer parte do projeto brasileiro
de sociedade, nem as Ciências Tropicais são percebidas como
fonte de soluções no enfrentamento dos principais problemas
da humanidade nesta quadra do Século XXI. O capítulo não

tão ampla, que envolve também o olhar da História, da Ciência
Política, da Sociologia, da Administração, da Psicologia Com-
portamental. Mas, pode demonstrar a relevância do emprego
da visão holística, que não abre mão da gestão integrada do
conhecimento, incluindo naturalmente o conjunto das Ciên-
cias Sociais. Ao jogar luz sobre os problemas de imagem que
enfrentam alguns dos principais produtos da pauta agrope-
cuária brasileira, talvez possamos acionar um sinal de alerta.
A Comunicação e a Gestão de Pessoas podem colaborar na

produzir uma visão estratégica de Nação, que abrigue em uma
única plataforma as contribuições da Ciência, da iniciativa pri-
vada e do Estado. A aposta é que a concentração entre esses
pontos de vista seja o caminho direto para a construção de
um País Desenvolvido, ou o País do Futuro, de Stefan Zweig.

 Por que os produtos analisados neste capítulo, que a Ciência 
e a Tecnologia transformaram em vitais para a qualidade nutri-
cional e para a democratização da oferta alimentar, acabaram 
sendo vítimas preferenciais da guerra cultural e ideológica 



promovida nas redes sociais, onde digladiam lendas urbanas e 
lendas rurais? A carne bovina e a de frango mereciam o lugar 
de vilãs que acabaram ocupando?

 Como em todos os tópicos tratados neste livro, não abrimos 
mão dos referenciais impostos pela ótica dos 17 Objetivos do 

se trata de defender em nenhum momento práticas que não 
estejam conformes a estes paradigmas, de compor com o 
desmatamento, com a visão orientada para o lucro em detri-
mento da qualidade alimentar. Mas, sim, de entender como os 

que a polarização oferece. E, de como esse processo acaba 
interferindo drasticamente em políticas públicas e privadas e 
com o de governança dos negócios do setor.

 O capital natural disponível no Brasil é impressionante e 
-

mia Tropical traz potencialidades capazes de lastrear e liderar 
-

forma 24 mil Doutores a cada ano. Nossos empresários mais

-
tentável do Planeta.

 E por que o Brasil ainda não é um País desenvolvido?

do País jamais ter sido agraciado com um Prêmio Nobel. 
Sabemos fazer o melhor limão, mas nós brasileiros temos 

produzir a limonada: as entregas da inteligência coletiva dis-
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ponível. Como unir numa mesma plataforma cientistas, os 
produtores, empresas, interesses da sociedade e estruturar 
uma visão de Estado? E como calcar essas potencialidades na 
transdisciplinaridade, na gestão integrada do conhecimento, 
plantada em bases contemporâneas, sugeridas pelo modelo 

-

 Inúmeras tecnologias situadas na fronteira do conhecimento 
são criadas e desenvolvidas, aqui, por técnicos e pesquisadores 
brasileiros, mas acabam ganhando corpo e aterrissando em 
Nações que primam pela valorização das pessoas, pela gestão 
holística e articulada do saber, operada em redes colaborativas. 

 O sintoma mais visível dessa desagregadora doença tropical 
é o apartamento entre as Ciências chamadas “duras” e as Ciên-
cias Sociais. Movimentos para mudar essa direção começam a 
ser inaugurados nas principais universidades brasileiras. Urge 
transformar áreas hoje não conectadas entre si em parceiras 
do mesmo projeto de Nação. Um abismo que será superado 
quando História, Sociologia, Antropologia, Economia, Nutrição, 

-

estratégico setorial.

 Promover o encontro entre mundos tão diferentes quanto 
interdependentes, não é simples. Outras Nações conseguiram. 
E a consagração dessa perspectiva propugnada pelo Instituto 
Fórum do Futuro talvez venha fazer a diferença na competição 
entre os Países que operam a segurança alimentar global.

 Quem produz e quem consome estão sendo empurrados 
para a mesma bandeja de cognição pelas forças do mercado 



ambientado à pós-pandemia e ao pós-Ucrânia. Os consumi-
-

tability”. Quem não oferecer essas balizas vai inapelavelmente 

Sociais, com chances de serem objeto de “cancelamento” 

de percepção urbana, nacional e internacional. Em suma, 
garantir um lugar no mercado da terceira década do Século 

para todos os atores.

 Novos conteúdos de comunicação devem ser voltados para 

entre a Ciência, o Agro e a Sociedade. 

 A metodologia que escolhemos para trazer esse debate 

demonstrar como permitimos que outros ergam a narrativa 

todos falam e quase ninguém escuta é de cada um dos seg-
mentos que operam nas cadeias produtivas da Bioeconomia, 

brasileira.

 Questão de fundo: o Agro nacional poderá prosseguir sua 
trajetória vitoriosa no mercado mundial sem falar às pessoas 
comuns, abrindo mão de pertencer, de ingressar de uma ma-
neira positiva no binômio corações e mentes.

 Fazer a ponte entre o mundo onde impera a racionalidade 

quer dizer, antes de mais nada, converter a linguagem informa-
cional em percepção de valor para o conjunto do corpo social.
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 É longa a caminhada até conquistarmos o direito de ser-
mos ouvidos.

 Ora, o mercado é basicamente composto de pessoas co-
muns. Os “racionais”, no Brasil, situam-se principalmente en-

o interlocutor responda à provocação do emissor.

contribuir para a construção de uma narrativa que faça sentido 
para todos os públicos envolvidos nessa gigantesca negociação.

EXEMPLOS DE PRODUTOS VILANIZADOS 
PELA “PÓS-VERDADE”

O FRANGO E A SOCIEDADE

LENDA URBANA – “O frango só cresce assim porque tem 
hormônio”.

-

de toneladas, representando 7,66 bilhões de dólares para a 
balança comercial.

converter informações sobre o PIB em repercussões sociais e 
ambientais de interesse da sociedade. Mesmo formadores de 
opinião esclarecidos desconhecem o papel social da verda-
deira revolução na democratização alimentar alcançada pela 
tecnologia de produção em escala dessa proteína. Até os anos 

porque a produtividade do processo caipira de produção era 



meses para chegar ao mercado...

Dirceu Talamine, da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pes-

doutorado que, em 1974, os brasileiros consumiram uma média 
de 3,5 kg de frango per capita. O mesmo que os nigerianos 
atualmente. Algumas décadas depois, turbinado por ciência 

chega ao supermercado em até 34 dias. Junto com a escala 

CARNE BOVINA SEM CULPA, É POSSÍVEL?

LENDA URBANA

A carne não pode compor uma dieta saudável.

É impossível conciliar a produção de gado com ações de
mitigação e/ou de neutralização da emissão de Gases
de Efeito Estufa.

A produção de carne está sempre associada ao des-
matamento.

LENDA RURAL

Não é necessário defender o produto básico junto ao con-
-

mer. O cidadão é obrigado a dar um cheque em branco à 
produção. Portanto, é desnecessário investir em estratégias 
de legitimação da atividade. Os valores culturais intrínsecos 
ao mundo rural podem ser projetados para o meio urbano. 
O Agro é relevante. E basta.
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FATO

O episódio da “Vaca Louca” (associado à farinha de ossos 

divisor no que tange à percepção do impacto sobre a saúde 
provocado pelo consumo de carne bovina. Depois desse even-

Não obstante, o Brasil não aproveitou a oportunidade 

é produzido majoritariamente à pasto, praticamente infenso 
àquela doença.

Era hora de gritar ao mundo: “o gado brasileiro é verde”.

Uma campanha informativa à época mostraria. Mesmo usan-

registro de “vaca louca”, o rebanho bovino brasileiro totalizou 

de acordo com a Scott Consultoria, atingia no mesmo ano 

Sucederam-se ocasiões de revelarmos aos formadores glo-
bais da opinião as potencialidades de produção sustentável 
oferecidas por tecnologias oriundas das Ciências Tropicais...

CRONOLOGIA DE OPORTUNIDADES

• 1974 - Criação da Agricultura Tropical Sustentável.

• 1986 - O gado na Grã-Bretanha começa a sofrer de
tremores semelhantes aos observados em ovinos. Foi
apelidado de “doença das vacas loucas”. A causa ainda
era desconhecida, embora alguns já suspeitassem da
alimentação dos animais infectados.



• 1988 - Na Grã-Bretanha, 421 bovinos foram diagnos-
ticados com BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina,

• 1989 - A Grã-Bretanha proíbe o consumo humano de
carnes de certos órgãos, incluindo o cérebro e a medula
espinhal. Os EUA proíbem a importação de bovinos, ovi-

de BSE no gado nativo.

•
Carne Carbono Neutro. Oriunda da Embrapa (Empresa

-
lização da emissão de GEEs na produção bovina. Traz
também aumento do conforto animal.

• -
rativa. Estão avançadas as Pesquisas (especialmente na
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/
USP e na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

sequestro de CO2 em solos da produção tropical sus-
tentável com o uso da técnica denominada “Agricultura
Regenerativa”.

•
Sobre a Natureza (ILPF -Integração Lavoura Pecuária

Essa tecnologia permite ao Brasil dobrar a produção de 
alimentos sem promover qualquer desmatamento. E os de-

A primeira é sensibilizar os atores (cientistas, empresas, 

comunicar em amplo senso os fatos relevantes embutidos no 
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de Comunicação Estratégica. Fundamentar a governança e 
minimizar riscos dos negócios rurais.

A segunda é romper as muralhas de compreensão que 
apartam o mundo rural tropical do universo da opinião públi-
ca, que hoje organiza a retaliação contra a produção tropical 
contra práticas de degradação ambiental e social associadas 
ao setor. Norma desse procedimento: ignorar a agenda posi-
tiva e potencializar os aspectos negativos que o Brasil insiste 
em produzir.

Os argumentos das Ciências Tropicais nesse campo são po-
derosos e inesgotáveis. Mas, faltam atitudes, gestos, formatos 
generosos, envelopados em linguagem compreensível, falta 
aceitar que também a Comunicação precisa ser gerenciada 
sob a ótica da Inovação.

Não temos mais tempo algum a perder. A retaliação, a 
demonização total, o “cancelamento” da produção tropical, 

Não demitirá o Agro Tropical de todos os negócios, mas vai 
procurar limitá-lo a mercados de segunda linha.

Estratégias de governança a médio e longo prazo devem 
considerar que não está muito longe o tempo em que a ge-
ração Greta Thunberg chegará ao poder. Seja de fato, seja 

Estes encaminhamentos colocam a Comunicação em ou-
tro patamar na gestão de processos decisórios das cadeias 
produtivas.

A sistematização, a gestão integrada e descentralizada do 

que podem ser potencializados pelas agências internacionais 



-
dade do futuro do Brasil.

GESTÃO DE PESSOAS - “Conheça todas as teorias, domine 
todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas 
outra alma humana.”

As pessoas são o ativo mais importante do mundo dos 
negócios. Sensibilizá-las passa por universos intangíveis, onde 
prevalecem gestos, atitudes, valores como instrumentos de 

contribuem diretamente para o alcance de resultados concretos 
e mensuráveis. As empresas interagem com seres humanos, 
sempre, mesmo diante dos cenários mais disruptivos, como o 
proposto pela Internet das Coisas: quem vai municiar a agenda 
da relação entre as máquinas e os sistemas que organizam a 

-

todos os participantes dessa negociação são seres humanos.

Portanto, tratar os atores com a dignidade e a cortesia 
que todos os seres humanos merecem traz para produtos e 
marcas atenção e respeito. A Era do mercado cativo, na qual 
a comercialização de produtos alimentícios era dissociada de 

A satisfação do conjunto dos envolvidos impacta diretamen-
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a discriminação. Nenhum treinamento, nenhum manual iso-
-

radores precisam querer participar. Ter comprometimento. 
Outro ponto importante é colocar a diversidade na força de 
trabalho, sob a ótica da inclusão social. Torna-se necessário 
que haja ampla comunicação entre os colaboradores para 
que os diversos sejam realmente incluídos e aceitos, e não 

-

-
ção de desempenho, com acompanhamento contínuo pelos

e inclusão social.

Todas as políticas de Gestão de Pessoas carecem de um 
amplo processo de divulgação entre os colaboradores, ou 
seja, a transparência e compreensão de objetivos conecta-se 

É necessário repensar a relação com os consumidores, é 
o que nos ensina as brilhantes trajetórias do frango e da
carne bovina na perspectiva da evolução da humanidade.
São proteínas situadas no cerne da qualidade de vida e da
democratização alimentar. E precisam ter seu papel melhor
compreendido até para favorecer a aceleração dos processos
de sustentabilidade que ainda restam alcançar.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

-
nais. Segundo a EMBRAPA, essa leguminosa rica em nutrientes 
fundamentais para uma alimentação saudável é aplicada na 
produção de cerca de 2 mil diferentes tipos de produtos. Estes 
vão de cosméticos à papinha para bebês, do endurecimento 
de pneus à construção de casas sustentáveis na Amazônia.

Depositar um novo olhar sobre as contribuições do Agro 
e da Ciência Tropical para a sociedade passa pela Gestão de 
Pessoas. Suas políticas e práticas precisam ser tecnicamente 

-
tação tácita na cadeia produtiva do “Bem”. Produtividade e 
lucratividade virão como consequência.

conduzem, criam e recriam processos produtivos. E, certamen-
te, não são intercambiáveis com as máquinas, até que estas 
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Fernando Barros
 Diretor de Comunicação Estratégica do Fórum do Futuro

A falta de legitimidade e de credibilidade precariza o impac-
to de todas as outras ferramentas. – Inspirado por Philip Kotler

“Ontem, a Comunicação era hierárquica, quase sempre 
limitada à transmissão, sem possibilidade de discussão por 
parte do receptor/ator. Hoje, quase todo mundo está em pé 

* 

precursores do jornalismo ambiental no Brasil. Participou da fundação do
Fórum do Futuro.



em “É Preciso Salvar a Comunicação”

“A vitória da Comunicação é acompanhada de uma mu-
dança em seu estatuto. É menos um processo, com início, 

coabitação, um dispositivo que visa amortecer o encontro de 

“Os economistas desconsideram todos os fatores que não 

Taller, da Universidade de Chicago, Prêmio Nobel de Economia.

Mas, ao mesmo tempo, opera uma agenda profundamente 
conectada com a Ciência e com as principais tendências do 
capitalismo moderno. Nela, os Objetivos do Desenvolvimento 

noruegueses reservam para usufruto das gerações futuras
https://www.nbim.no/p // /

criado com recursos do petróleo.

Para enfrentar a deterioração dos estoques de bacalhau, 
-

um programa de gestão integrada do conhecimento reunindo 
governo, universidades e iniciativa privada. Em poucos anos, 

narrativa que atesta a responsabilidade social e ambiental dos
países produtores.

O Bacalhau com o selo da “Cod Academy” é hoje um enor-
me sucesso, tanto de mercado quanto no que tange ao de-
senvolvimento de um processo que soube integrar biólogos, 



equipes de marketing...

 A Agricultura Tropical Sustentável, construída sobre uma 
Plataforma de Ciência, Tecnologia e Inovação, é provavel-
mente a maior e mais relevante contribuição já feita pelo 
Brasil ao processo civilizatório da humanidade. Barateou e 
democratizou o alimento, transformou um dos biomas menos 

Funcionou também como escudo protetor de uma Amazônia 

chegar. Revolucionou a saúde, os padrões de longevidade, criou 

abandonado e deserto.

 Urge associar essa trajetória (o segundo maior grande 

permanece contido numa impenetrável bolha de interesses 
e visões setoriais, invisível para a sociedade. Isto constrange 

-

alimentos, energia e produtos diversos de forma mais susten-

uma opção: é um desiderato da demanda contemporânea. 

 Apesar da força dos fatos, o Brasil não conseguiu ainda 
introduzir na agenda de debates dos seres urbanos os transbor-rr
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 Por isso, inovar em Comunicação é crucial. Por isso, novas 

 Depois de quase cinco décadas de realizações substanti-
vas, o Agro continua a não fazer parte do projeto brasileiro 
de sociedade, que também não assimila os desdobramentos 
potenciais que o investimento em Ciências Tropicais faculta. E, 
parte considerável da população percebe o mundo rural por 
meio da página da editoria de Polícia, como uma ameaça ao 
meio ambiente e à saúde dos consumidores.

 Criar um espaço de interação com a sociedade globalizada 

do ambiente informacional clássico e disputar lugar numa 
nova lógica de entendimento entre os homens. É, no mínimo, 

EXAME, Izabela Anholett, sintetiza: “quem tem menos de 25 
anos hoje não se importa mais com o que é real ou virtual. 

entender a proposta da nova tecnologia. É uma outra menta-
lidade chegando ao mercado de trabalho e no de consumo”.

 Ainda que o IBGE registre uma tendência de envelhecimento 

de Comunicação que desconsiderem as particularidades e 

fracasso.

-
forme a idade e a capacidade cognitiva do público alvo. Ou 
seja, para cada segmento que se pretende atingir, uma receita.



 A urgência no trato do tempo é outra condição implacável 
desta equação. Nos anima a certeza de que é preciso trans-
formar adversários em parceiros de trajeto. Há uma legião de 
jovens urbanos, inovadores, ansiosa por uma causa digna para 
investir energia criativa na construção de um mundo melhor.

 Antes, o alinhamento, o diálogo interno: trazer pesquisa-
dores, técnicos, produtores, empresas para a missão comum 

uma Nação.

 A proposta de um novo “Pacto Global do Alimento” pode ser 

setoriais, o público urbano, formador de opinião no Brasil e no 
mundo precisa ser provocado para entender a relevância da 
inserção social, econômica e tecnológica dos Povos Tropicais 
como parte essencial das soluções estruturantes da atualidade. 

-
mentar de forma dissociada.

 No mundo pós-pandemia e pós-Ucrânia, agendas paliativas 
e pontuais se esgotam rapidamente. Por oposição à tradicional 
pauta informacional e declaratória, a Comunicação Estratégica 

da narrativa, na fundamentação da própria razão de ser da 
“Causa”: onde queremos chegar.

 Em outras palavras, convocar os jovens a participar do novo 

-

 Nesse sentido, o Projeto Biomas Tropicais, do Fórum do 
Futuro, busca demonstrar, de forma mensurável, as transfor-
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mações, as entregas que a aterrissagem de conhecimentos e 
de tecnologias da Ciência Tropical são capazes de materiali-
zar. Em total sintonia com as mais modernas tendências do 
capitalismo contemporâneo.

-
nejamento, Paulo Haddad, acredita que a narrativa já se trans-
formou em arma econômica de grande impacto, capaz de 
orientar fortemente os investimentos globais. Ele traz para 

Robert Shiller, que aborda um dos aspectos mais relevantes 
para a compreensão do conceito: “Narrative Economics – How 
Stories Go Viral and Drive Major Economic Events”. 

 A Comunicação Estratégica é um dos pilares tanto do 
problema quanto da solução, mas está longe de ser o único. 
É preciso construir as bases do alinhamento interno entre os 
atores. Promover o entendimento com as instâncias de gover-
no, especialmente o Parlamento, as Agências Reguladoras e 
os Órgãos de Controle. Carece organizar uma visão de Estado 
na qual os entes da sociedade civil se vejam representados.

 Em jogo, a reputação e a qualidade da inserção no mer-
cado internacional dos produtos brasileiros, a oportunidade 
de novos investimentos, a perda de cérebros, ou, em última 
análise, o Projeto Sustentável de Desenvolvimento do Brasil.

 Várias iniciativas funcionam como verdadeiras bússolas de 
navegação nesse admirável mundo novo:

ESG -Considerado o “Pai da ESG” (Environmental, Social

dessa visão nas grandes empresas. Para ele, os investido-
res estão dispostos a “pagar muito” para ter acesso aos
recursos da Amazônia. Ou, na leitura de outro destacado
Conselheiro do Fórum, o pesquisador José Oswaldo



Siqueira, “a Amazônia pode se transformar na maior 
fonte de produtos naturais do Planeta”. Modelos ESG 
estão sendo construídos em impressionante velocidade:

-
wledge/other/esg-environmental-social-governance/g / / g g /

https://www.bloomberg.com/professional/solution/p // g /p / /

Capitalismo Consciente – Conceito oriundo da parceria
entre o acadêmico indiano Raj Sisodia e o fundador do

-
sas Humanizadas: Pessoas, Propósito e Performance”.

de um propósito: “vender o melhor alimento possível”.

por US$ 13,7 bi.

-
loga diretamente com a proposta do Professor Alysson
Paolinelli, que defende a inclusão dos 4,5 milhões de

verde”.

Pesquisa, Gestão e Negócios – https://www.rrbm.netp // -
work//

Os pesquisadores da RBBM (Responsible Research in
-

vernado pela colaboração entre diferentes parceiros,
aí considerando o setor empresarial e seu interesse
em impulsionar empresas de base tecnológica. Para os
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cientistas, “o sistema atual está aquém de cumprir nosso 
potencial coletivo”. Defendem que os entes mensurem 
e acompanhem a qualidade do seu impacto sobre os 
negócios e a sociedade. Propõem que a Ciência, o Go-
verno e a Iniciativa Privada produzam um diagnóstico 
conjunto.

A Universidade do Bacalhau (https://cod.fromnorway.p // y
com/sustainability/ -/ y/ 

Fundada no tripé formado pelas perspectivas do Pla-
neta, das Pessoas e do Lucro, essa iniciativa partiu da

estoques de bacalhau na costa norueguesa. Na prática,

o governo fortaleceu a regulação, a Marinha foi convo-

que a comercialização de bacalhau era limitada porque

instados a criar receitas para tornar a iguaria um prato
do dia a dia. O pessoal de Propaganda e Marketing se
encarregou do resto.

Assim nasceu a Rede Nórdica de Recirculação de Siste-
mas de Aquacultura - https://www.nordicras.net/p // / -, hoje /
reunindo dezenas de doutores, gestores e economistas 
dos países em torno do Mar Báltico.

-
cipalmente um movimento do capital na direção da 
modernização do processo produtivo. Muito provavel-
mente, um novo salto do capitalismo em sua permanente 
busca de reinvenção e sobrevivência.







AS POTENCIALIDADES PARA 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 

COM A PRESERVAÇÃO DA FLORESTA

José Oswaldo Siqueira
Conselheiro do Fórum do Futuro e Professor Emérito da UFLA

Introdução

A Amazônia é um dos mais ricos e valiosos patrimônios 
naturais do planeta, que não pode ser destruído de maneira 
irracional como vem acontecendo. Mas não basta apenas 
proteger seus recursos naturais, é necessário transformá-los 
em bens econômicos e gerar riquezas compartilhadas capazes 
de promover o desenvolvimento sustentável da região. Esse 
desenvolvimento tem de ser compatível com a preservação 

* José Oswaldo Siqueira, Eng. Agro., PhD.
Professor Emérito da UFLA, membro da Academia Brasileira de Ciências e

-
selheiro do Fórum do Futuro.



habitantes que vivem nesse bioma. Por esse ponto de vista, 
-

lado, estados e municípios sobrevivendo precariamente de 
transferências federais, enquanto comunidades desassistidas 

para perpetuar a pobreza e miséria na região. Isso resulta em 
uma região que tem índice de progresso social no nível dos 

Legitimamente, o país sofre forte pressão de vários seto-
res para reduzir o desmatamento da Amazônia. As pressões 
internas são motivadas principalmente pela intensa pobreza 
e elevada vulnerabilidade social naquela região, enquanto 

e de outros interesses de países desenvolvidos. Como opção 
para se promover o desenvolvimento sustentável, temos de 

uma economia nova baseada no conhecimento. Apesar de 
defendido por muitos como uma atividade econômica com-

sendo viável apenas enquanto pequeno e gerando produto de 

-
gradação. Isso já está acontecendo com a cadeia do açaí, cujo 
recursos disponíveis não suportam as pressões do mercado. 
Precisamos de uma nova economia que seja capaz de atrair 



investimentos inovadores, sustentáveis e compatíveis com a 
realidade local, e que tenha como pressuposto, o uso susten-

cada situação. Estas iniciativas devem ser fundamentadas nos 
conceitos da sustentabilidade, considerando as características 
dos territórios envolvidos e o status das diferentes regiões em 
relação às condições humanas, culturais, ambientais, e ao uso 
racional da terra e demais recursos naturais que formam a 
base da economia da Amazônia. Nesse modelo, a abundância 

-
presenta a plataforma de alavancagem de uma Bioeconomia 
Tropical Sustentável, estruturada na verticalização do uso da 
biodiversidade, na produção de bioinsumos e de produtos 

-
bientais e numa ampla gama de oportunidades de inovações 
tecnológicas em cadeias promissoras como: a produção de 
energia, fármacos, novos materiais e matérias primas, alimentos 
naturais e de superalimentos.

 Considerando a ampla riqueza, a diversidade e a vocação 
dos territórios da Amazonia, esse bioma pode se tornar o maior 

seus componentes, feitos de modo planejado e com manejo 

tecnicamente em áreas já devastadas. Esses sistemas devem 
ser concebidos em práticas agroecológicas e nos princípios 
restauradores da agricultura regenerativa. As oportunidades 
de negócios sustentáveis se estendem à áreas já desmatadas 
e com aptidão para sistemas de produção intensiva de grãos 

leite, incluindo os sistemas de integração lavoura com pe-

-
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restamento com espécies nativas de elevado valor econômico 
ou ecológico e restaurador, cultivos para bioenergia, aquicul-
tura e pesca, e inúmeras outras atividades vocacionadas dos 
diversos ecossistemas que compõem o bioma. Para enfrentar 
a pobreza precisamos gerar riquezas, e estas podem vir de 
todos os recursos do bioma e não somente da bioeconomia. 
As inúmeras fontes de geração de riquezas devem atuar de 
maneira sinérgica e complementar para garantir equidade 
e estabilidade econômica do processo de desenvolvimento. 

-
nerais, uma vez que o subsolo da Amazôonia é muito rico e 
diverso em termos de recursos minerais. 

Pará. É importante destacar que para gerar toda esta riqueza 

equivalência, temos que para se obter a mesma riqueza gerada 

ha de área de terras, seriam necessários cerca de 8 milhões de 

pecuária. Portanto, a mineração responsável como a praticada 

ambiental, proporcionalmente à riqueza que esta atividade 
produz. Isto acontece porque as interferências negativas ao 
meio ambiente ocorrem de maneira muito concentrada, o 
que facilita sua mitigação, reversibilidade e compensação dos 



impactos gerados. Um outro aspecto relevante desta atividade, 
é seu impacto positivo no desenvolvimento social. No estado 
do Pará, municípios com atividade minerária têm melhor de-
senvolvimento socioeconômico que aqueles sem mineração. 
Enquanto o crescimento da renda dos lares no Brasil, entre 

melhoria de renda, corresponde a um aumento de mais de 

dizimada para dar lugar à lavouras e pastagens.

Portanto, a mineração é um importante drive de desen-
volvimento sustentável, pode alavancar outras atividades 
econômicas e assim promover o desenvolvimento regional. 
Tal como ocorre com o desmatamento, que em sua maioria 
é ilegal, há que se combater os garimpos e mineração ilegais, 
ainda muito comuns na Amazônia. Em síntese, a mineração 
legal e responsável não é causadora de grandes impactos am-
bientais irreversíveis, e pode sim contribuir de maneira positiva, 
efetiva e sinérgica com outras atividades da bioeconomia para 
o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

-
datório na Amazônia, é encontrar soluções capitalistas sus-
tentáveis para os negócios da região. Embora ainda pouco 

-

para se manterem ou ampliarem suas escalas de produção e 
de mercado. Além de inúmeros produtos compatíveis com a 
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No entanto, a participação da Amazônia brasileira nesse 
mercado multibilionário de produtos não madeireiros da 

de mercado dos produtos compatíveis com a preservação 

e que não adota processos de produção inovadores. Há que 
se melhorar de modo acentuado as técnicas de produção, 

para implantação de novas atividades econômicas vocacio-
nadas e bem planejadas para serem sustentáveis e resilientes, 
e que respeitam os limites ambientais e culturais do bioma. 
Estas atividades econômicas devem contribuir para mitigar a 

na linha de frente do combate ao aquecimento global e da 

servir de espelho para ações sustentáveis em outras regiões 
tropicais do Planeta. 

Uma visão crítica dos cenários 
presente e futuro da Amazônia 

Nos estudos elaborados pelo Fórum do Futuro, trabalha-
mos com a visão de onde estamos, para onde vamos, caso 
prevaleçam as tendências atuais, e para onde queremos ir. 
Com base nessa metodologia, é apresentada a seguir nossa 
análise para a Amazônia.



Onde estamos?

sucesso, o que ocorre de modo bem visível e generalizado é o 
avanço da degradação ambiental, um crescimento econômico 

com mínimo impacto no desenvolvimento social. ESTAMOS 
EM UMA GRAVE SITUAÇÃO DE INSUSTENTABILIDADE.

Para onde vamos, caso prevaleçam as tendências atuais? 

Prevalecendo as tendências atuais, assistiremos o agrava-
mento da degradação ambiental e aumento das emissões 
de gases do efeito estufa, do aprofundamento da pobreza 

da Amazônia. AVANÇAREMOS NA PERDA DESSE VALIOSO 
PATRIMÔNIO NATURAL SEM TIRAR PROVEITO DE SEU PO-
TENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO, E ATINGIREMOS O 
LIMITE AMBIENTAL E DE TOLERÂNCIA SOCIAL.

Para onde queremos ir?

Queremos transformar esse imenso legado da natureza em 
vantagem competitiva, estabelecida com base em conhecimen-

devemos estabelecer uma rota de desenvolvimento baseada 
em tecnologias avançadas capazes de reverter o quadro atual. 

o bioma oferece para – IMPLANTAR UMA NOVA BIOECONO-

SER ALAVANCADA POR OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Esta nova bioeconomia deve ser pautada em conhecimento 
e gestão integrada da cadeia de produção e de valores de 
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mercado, incluindo aí a valorização da dimensão humana e 
o desenvolvimento tecnológico de cadeias produtivas que
promovam as transformações desejadas. Esta bioeconomia

outra que é direcionada aos resultados e seus impactos. Para

biodiversidade e no conhecimento tradicional. Além disso, deve
incorporar o conhecimento disponível de Ciência, Tecnologia
e Inovação às cadeias de produção, logística de distribuição e
mercado, com ampla articulação de parcerias e colaborações,
e forte ênfase nas boas práticas de produção, manuseio e co-
mercialização como compliance e conformidade ambiental,
responsabilidade e equilíbrio. As cadeias e processos de produ-
ção estabelecidos devem favorecer sobremaneira os recursos
humanos e a sociedade organizada, de modo a aumentar a
inclusão social e a qualidade de vida dos habitantes, criando
um ciclo virtuoso de prosperidade recorrente.

É evidente que a Amazônia se encontra em um processo 

ambiental, sendo estas duas dimensões inter-relacionadas 
-

cursos naturais, como o desmatamento e garimpo ilegais, que 

impactos na diminuição da desigualdade e da vulnerabili-

a forte especulação fundiária de terras desmatadas, a falta de 

infratores, são as causas do grande salto do desmatamento nos 

Enquanto prevalecer a lógica de que a terra desmatada vale 



o desmatamento da Amazônia. Além da questão política da

bioma, há uma questão econômica que torna o enfrentamento

considerarmos de modo comparativo aspectos da economia
ecológica em que os valores econômicos estimados para os

-
matadas, dependendo da localização e da qualidade do solo,

aprovada para o pagamento dos serviços ambientais, ainda
não há mecanismos operacionais para colocar esse pagamen-
to em prática. Se um proprietário legal de terras recebesse

levaria mais de 12 anos para receber o que pode obter com

que seria retirada. Em realidade, considerando essa análise

principalmente em áreas públicas e reservas indígenas, sendo
movida pela especulação imobiliária e certeza de impunidade.
Para frear o ritmo do desmatamento, a esses infratores devem
se aplicar o rigor da lei, enquanto para os desmates legais,

mecanismos compensatórios que desestimule o desmatamento
das áreas que esses proprietários têm direito legal pelo código

-
ços ambientais para garantir renda aos donos legítimos das

de desmatamento, renunciando a esse direito.
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Alternativamente, no caso dos desmates autorizados, po-
de-se decretar moratória de desmatamento zero por um 

proibindo o desmatamento nesse bioma. Sem interromper 
esse ciclo de degradação, a nova bioeconomia aqui discutida 

-
volvimento sustentável.

As potencialidades de negócios para o desenvolvimento 
sustentável 

As oportunidades de negócios sustentáveis na Amazônia, 
como aquelas baseadas no conceito do capitalismo regene-
rativo e em práticas agrosilvopastoris conservadoras do meio 

negócios de base na natureza e compatíveis com a

já contam com diversas cadeias em operação, sendo
a maioria de caráter de subsistência e com pouca sus-
tentabilidade. Neste grupo destacam-se os produtos

babaçu, borracha, ceras, aromáticos, medicinais, coran-

oportunidades para novos negócios de base tecnológica
e gestão inovadora com destaque para novos produtos,
melhoria dos processos, e ainda negócios baseados
em novas descobertas da Ciência. Diversas evidências
apontam para um gap tecnológico necessário à me-
lhoria da performance destas atividades por meio de

conhecimento sobre produtos, técnicas de produção e



manuseio, processos de gestão e treinamento da mão 
de obra local e desenvolvimento de campanhas publi-

negócios em áreas desmatadas e degradadas visando

sustentável de sistemas agropecuários, aproveitando os

vocacionadas para atividades econômicas que podem
ser aproveitadas de diversas maneiras a depender da
localização, qualidade das terras e de seu status de
degradação. Nesse caso, em propriedades com con-
formidade ambiental como prevê o marco regulatório
para esse bioma e o zoneamento ecológico econômico,
é possível a implantação de atividades direcionadas
ao mercado de carbono e proteção à biodiversidade e
sistemas de produção com variados graus de tecnologia

-
micos ou de restauração ambiental, implantação de
sistemas integrados de produção agrícola e pecuária,

-
rados e de alta tecnologia com ILPF, pastagens de alta

de produção agrícola como cultivos de grãos (como
-

ti com espécies nativas e naturalizadas vocacionadas

cosméticos e fármacos entre outros. Considerando as
condições edafoclimáticas e culturais da Amazônia,
há enorme potencial para a estruturação escalonada
de sistema de produção orgânica de uma variedade
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de hortaliças e frutas como o próprio açaí, palmito, 

acerola, caju, melancia, mandioca, jambu e pimentas. 

da Amazônia uma agricultura potente e bem diversi-

de subsistência a sistemas com tecnologias avançadas e 
respeito ao marco regulatório ambiental, com elevada 
sustentabilidade e resiliência. A agropecuária é bem 
localizada em certas regiões da Amazônia, onde de 

milhões de cabeças de gado, cuja produção contribui 

tem muito mais gado que gente. A agricultura contribui 
com um PIB de R$ 84 bilhões, o que corresponde a 13,7 

SEM QUE HAJA NOVOS DESMATAMENTOS e em pleno 
respeito à legislação ambiental. Apenas no Estado do 
Pará, o governo indica haver 26 milhões de ha de terras 
disponíveis, onde se pode cultivar 15 culturas diferen-

produção comercial de pescado o mesmo potencial de 

outros produtos animais, como os oriundos da aquicul-

potencial produtivo e com elevada competitividade de
mercado, a produção de mel de abelhas africanizadas e



Prospecção e definição de projetos 
de desenvolvimento

Como parte das atividades do Fórum do Futuro, no âmbito 

-
vimento sustentável com potencial para serem implemen-
tados, denominados na metodologia do Fórum como Polos 
Demonstrativos. Os polos são projetos de desenvolvimento 
sustentável que se estruturam a partir de tecnologias âncoras 
inovadoras e calcadas nos princípios da sustentabilidade. Tem 
como estratégia organizar, disponibilizar e aplicar o conheci-
mento apropriado para a inovação em territórios dos biomas 
tropicais, para promover a segurança alimentar, a prosperidade 
e a paz. A missão principal é integrar de maneira inovadora 
aspectos da Natureza, da Ciência e Tecnologia na geração 
de riquezas compartilhadas e capaz de promover o desen-
volvimento, respeitando os limites dos recursos naturais e o 
atingimento da sustentabilidade plena dos territórios. Tem 
como valor guiar as iniciativas pelos padrões éticos e morais 
universais do processo civilizatório, estimulando a participa-
ção democrática de jovens, mulheres e homens no desenho 
e na construção do próprio futuro, buscando ser referência 
global em processos de inovação inclusiva, ética, restauradora 
e sustentável em territórios dos biomas tropicais.

-
dedorismo e mercado, educação, meio ambiente e cultura, 
envolvendo pesquisadores, stakeholders, organizações locais e 

de atores locais e stakeholders que são internalizadas em visão 

projetos são inicialmente selecionados com base em critérios 
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organizações e representação política e da sociedade civil com 

potencial multiplicativo e para escalonamento e replicabilidade 

de impacto econômico, social e ambiental no âmbito dos 
princípios básicos da sustentabilidade, como destaque para 

Seguindo esta metodologia, após vários estudos e reuniões, 
foram prospectados alguns projetos que se encontram em fase 
de concepção, troca de informações gerais, complementação 
técnica, para posterior avaliação desta etapa intermediária e 

-
ciação do conselho do Fórum. A seguir a lista dos projetos 
em consideração: 

Articulado com Biotec-Amazônia, tendo como foco a
verticalização do uso da biodiversidade. Já se encontra

-

a do cacau, com opção para superfoods.

Manejo de açaizais nativos da ilha do Marajó. Em ar-
ticulação com a Embrapa Amazônia Oriental-Belém.
Trata-se de projeto interessante, cuja essência é o manejo
de açaizais nativos. Tem grande apelo social, já bem
estruturado pela Embrapa, contando com atores locais
e grande potencial econômico e social.



A cadeia do guaranazeiro. Em articulação inicial com
a Embrapa Amazonas Ocidental-Manaus. O projeto é
baseado na introdução de variedades de guaraná mais
produtivas desenvolvidas pela Embrapa, e conta com
empresa que compra o fruto, que é usado com maté-
ria-prima industrial.

Produção do Tambaqui e do Pirarucu. Baseado em siste-
ma de produção intensiva em aquacultura e manejo dos
recursos naturais. Em parceria com a Embrapa Rondônia
e Tocantins, INPA e Sebrae. A tecnologia de criação está
bem desenvolvida, e o foco seria no manuseio do pro-
duto para o mercado, que é muito promissor. No caso
do Pirarucu, é considerado o bacalhau da Amazônia, e
a ideia é desenvolver algo semelhante ao que foi feito
para o bacalhau da Noruega.

na região de Marabá e por sistemas integrados de pro-
dução como a cadeia do leite em Canaã e Parauapebas.
Projeto ainda em fase de discussão tendo como ponto

APP e Reserva Legal. Outras oportunidades como buscar
recuperar terras degradadas com atividade econômica e
produção de alimentos como sistemas SAFs e a cadeia
do leite no sudeste do Pará, na bacia do Rio Itacaiunas.
A Embrapa tem o know-how e já atua nesta região. Há
várias empresas com interesse potencial nesse projeto.

Desenvolvimento sustentável da produção de cafés
robustos amazônicos na região das matas de Rondônia.
Projeto já bem articulado e estruturado e em fase inicial
de implantação, capitaneado pela Embrapa, Sebrae e
instituições locais.
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GUARANAZEIRO: UMA SOLUÇÃO ÃÃ
PARA OA DESENVOLVIMENTOLL

SUSTENTÁVEL DL A
AMAZÔNIA BRASILEIRA

André Luiz Atroch  e Everton Rabelo Cordeiro
Pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental

O Guaraná já é um elemento importante a vida econômica 
e da realidade social e ambiental da região Norte. Mas, pode 
fazer muito mais pelo Brasil. Novos formatos da bebida im-
pactam positivamente a saúde dos consumidores. 

 Novas tecnologias permitem promover a reestruturação 
da cadeia e compor a escalagem industrial e comercial de um 

* André Luiz Atroch – Possui graduação em Agronomia pela Universidade

-
vação e Biologia Evolutiva, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-

** 

-
dental.



Tropical.

 O bioma Amazônia com seus 4.1 milhões de km2, repre-

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, 
Mato Grosso e parte do Maranhão (numa região denominada 

importância geopolítica, social e econômica. A Amazônia é a 
-

a importância ambiental e de sua conservação e preservação. 

em consonância com o ambiente a que pertence, tendo que 

Dentre as espécies de plantas nativas de importância para 
-

taca-se o guaraná.

O guaranazeiro é uma espécie nativa de grande importância 
econômica, social, cultural e ambiental na Amazônia. O Brasil 
é o único produtor mundial e atende ao mercado nacional e 
internacional. Ao longo das últimas décadas, a área de cultivo 

sendo plantado comercialmente no Amazonas, Acre, Pará, 
Rondônia, Mato Grosso e Bahia.

O primeiro relato sobre a planta do guaraná foi feito em 
1669, pelo Frei Betendorf, jesuíta do Maranhão, que numa 
viagem pelo rio Amazonas encontrou os índios Sateré Mawé 



utilizando o guaraná em seus hábitos alimentares. No século 

Amazônia, notaram que os Sateré Mawé eram os primeiros 
cultivadores do guaraná, ao mesmo tempo que o guaraná 
atraiu a atenção dos primeiros colonos na região (Monteiro, 

O interesse pela planta deve-se ao alto teor de cafeína e 
outros componentes em suas sementes, que possuem pro-

os benefícios do guaraná na saúde humana foram publicados 
no século 19. As diferentes formas de consumo de guaraná, 

-

-

de área destinada à colheita com guaraná, com uma produção 
de 2.663 t de semente seca e uma produtividade média de 

Amazonas, nos últimos cinco anos, houve uma tendência de 
aumento na produção e o guaraná poderá contribuir para a 

-
cado nacional e internacional capaz de absorver quantidades 
superiores à produzida.

A maior parte da produção total de guaraná do país é 
consumida pelo mercado interno. Estima-se que, da oferta 
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pelos fabricantes de refrigerantes e energéticos, enquanto o 
restante é comercializado para a indústria farmacêutica, de 
beleza e usos artesanais.

No Amazonas, o guaranazeiro é plantado tanto por pe-
quenos como por grandes produtores. Grandes grupos em-

com área média de plantio de 3 ha, que são responsáveis por 

A Embrapa Amazônia Ocidental desenvolve pesquisas em 
melhoramento genético do guaranazeiro desde 1976 para 
a seleção de plantas de alta produtividade e resistência à 
doenças, sendo a única instituição mundial nessa linha de 
pesquisa. Após 45 anos, desenvolveu 18 cultivares clonais e 
uma cultivar seminal, que estão sendo incorporadas ao sistema 
de produção, permitindo que haja maior competitividade e 
sustentabilidade da cadeia produtiva, geração e aumento do 
emprego e renda no campo e na cidade, além de reduzir os 

aumento da produtividade, e pela resistência a patógenos, 
diminuindo o uso de defensivos agrícolas. Os recursos gené-
ticos do guaranazeiro estão conservados no Banco Ativo de 
Germoplasma do Guaraná, com 364 variedades, para garantir 

melhoramento genético.

A adoção dessas cultivares em alguns municípios do Ama-



de genética Embrapa. A Embrapa recomendou 18 cultivares 
-

de de adoção pelos agricultores devido ao alto investimento 

inerentes à produção de mudas desse tipo de material vegetal, 

enraizamento das estacas para formação de mudas.

A inovação mais recente em termos de variedades com 
genética Embrapa para plantio no Amazonas, e com grande 
possibilidade de ampla adaptação na Amazônia, é a cultivar 

via sementes, essa variedade apresenta-se com um grande 
potencial para proporcionar sustentabilidade à produção de 
guaraná na Amazônia, porque o produtor terá mais facilidade 

custo. Além disso, o seu cultivo é feito da forma tradicional dos 

como adubos, e mínimos tratos culturais, incluindo dentre 
eles podas e capinas anuais.

O agronegócio guaraná emprega milhares de pessoas em 
todo o País e nos últimos anos vem enfrentando algumas 

lucrativa, principalmente para o produtor rural. Isso ocorre 
porque a produtividade dessa cultura na Amazônia ainda é 

principalmente com a carência de tecnologias apropriadas para 
o cultivo, necessitando de um grande esforço da pesquisa para

preços pagos aos produtores pelo guaraná em rama (semen-

para agregação de valor ao produto, tem contribuído para o
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desestímulo do produtor em continuar com essa atividade, 

Os investimentos para pesquisas, de modo geral, tanto 
do governo federal e estaduais, como da iniciativa privada, 

-
mento de todos os trabalhos que se fazem necessários, para 
tornar a atividade atrativa e rentável, principalmente para os 

no processo de produção. Desta forma, é absolutamente ne-
cessária a disponibilização de um volume cada vez maior de 
recursos para investimentos em infraestrutura e em Programas 
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

a alternativa para a ampliação das pesquisas que permitam o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia com o aproveita-
mento em sua bioeconomia de uma das culturas nativas de sua 
biodiversidade, que possui um elevado potencial econômico, 
social, cultural e ambiental que é o guaraná.

*ODSs 2 e 3 - *Fome zero e agricultura sustentável: acabar
com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

-
-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades.
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O DIÁLOGO COM A FLORESTA: 
ESTAMOS OUVINDO O QUE A 

BIOECONOMIA DA AMAZÔNIA TEM 
A DIZER AO BRASIL E AO MUNDO? 

 Alfredo Homma*

 Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental

QUAL É O LIMITE DO CRESCIMENTO 
PARA OS PRODUTOS DA AMAZÔNIA? 

visão de futuro articulada, pautada em gestão, pesquisa e pla-
nejamento. Só assim o País poderá aproveitar a histórica janela 

* Agrônomo, Doutorado em Economia Rural, Pesquisador da Embrapa
Amazônia Oriental e Professor Colaborador da Universidade do Estado do
Pará. E-mail alfredo.homma@embrapa.br, Belém, PA.



Introdução

Há uma crença atual generalizada quanto ao potencial da 
bioeconomia na Amazônia, baseada na transformação dos 

cosméticos, fármacos, bioativos etc. 

A “velha” bioeconomia já é conhecida e deu sua grande 
contribuição para a humanidade e, continua dando, como o 
álcool combustível, vinho, aguardente, queijos, iogurtes, borra-
cha, chocolate etc. Fazer uma “nova bioeconomia” a partir da 

transporte, entre outros, constitui uma grande limitação. A 
este aspecto soma-se a questão da escala, cuja produção nem 
sempre atende às dimensões do mercado, quanto ao preço 
e qualidade.

mil plantas e centenas de animais foram domesticados, e que 
constitui a base da agricultura mundial que consegue suprir 
as necessidades de quase 8 bilhões de habitantes. A coleta 

-
no ou para atender uma reduzida população. Para suprir as 

-
nômica no passado, como foi a seringueira, cacau, cincho-
na, ipecacuanha, timbó, pau rosa, salsaparrilha, malva, entre 

esgotamento, substituídos por outros produtos, competição 



com a oferta provenientes de plantios ou de criatórios, apa-
recimentos de substitutos sintéticos/naturais, transferência de 

-
-

sorção. Neste elenco pode-se enquadrar o guaraná, cupuaçu, 
pupunha, cubiu etc., cujo mercado atingiu o pico ou foram 
superdimensionados, foram transferidos para novos locais 
de cultivo, mudanças de mercado, entre outros motivos. Há 

sendo manejadas e plantadas, como o açaizeiro.

o real mercado dos produtos que estão sendo mencionados
na nova bioeconomia, no sentido amplo para a Amazônia.
Há necessidade de sair do discurso abstrato da bioeconomia,
nominando quais plantas e animais da biodiversidade ama-

Plantas perenes e anuais

Uma característica das lavouras anuais, principalmente 
àquelas destinadas como fonte de carboidratos e oleagi-

populações, como é o caso do trigo, soja, arroz etc. Já para 
as plantas perenes, sejam alimentícios (cafeeiro, laranjeira, 

demanda é muito menor. A pecuária tradicional, também, 

pecuária intensiva poderá reduzir sensivelmente estas áreas. 
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áreas de lavouras anuais superam a das lavouras perenes, 8 e 

duas plantas amazônicas, ocupam a segunda e terceira coloca-
ção no ranking mundial. Há países que se especializaram em 

relativos e absolutos. Alguns países se especializaram em la-

A cultura anual de maior área plantada no mundo é o trigo 

a perene com maior uso de terra. No Brasil, a soja representa a 
lavoura anual dominante, e a perene, o cafeeiro. É interessante 
mencionar, em termos mundiais, o dendezeiro com apenas 1/6 
da área ocupada pela soja consegue produzir uma vez e um 
quarto mais óleo de dendê do que de soja. Isso indica que a 
opção futura para reduzir a área de soja seria substituir pelo 
dendezeiro e com menores impactos ambientais. Em 1978, a 

produção mundial de óleo de dendê superou a de soja.

Dessa forma, as lavouras perenes com fração de área des-
tinada às lavouras anuais conseguem atender a demanda. 

mil ha. Já no caso da soja e milho, o país planta anualmente 
37 milhões e 17,5 milhões ha, respectivamente. 



Um corolário dessa comparação entre lavouras anuais e 
perenes para o caso da Amazônia seria priorizar para as pe-

-

à seleção de plantas amazônicas. Defendia que a mandioca 

da média paraense de 12 a 14 t/ha, a despeito de ser o maior 

mandioca em sua propriedade cujos pés pareciam arbustos. 
Seria uma cultura anual que poderia tornar-se na principal 

Sistemas agroflorestais

Trata-se de uma opção que encontra grande simpatia entre 
ONGs, instituições internacionais, conclusão usual nos eventos 
nacionais e internacionais sobre a região, entre outros. Estas 

imigrantes japoneses e seus descendentes de Tomé-Açu e 
de SAFs espalhados ao longo da rodovia Transamazônica, no 
trecho paraense e de plantios em Rondônia. Em geral estes 
SAFs estão apoiados no cacaueiro, que combina muito bem 
com outras plantas perenes, apresenta mercado, são intensi-
vos em mão de obra, não sujeitos à competição com grandes 
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O grande equívoco que permeia as conclusões sobre SAFs 
na Amazônia é a sua facilidade, podendo ser implantadas em 
um estalar de dedos. O sucesso dos SAFs depende do mer-
cado das plantas iniciais que viabilizem a sua formação e das 

de utilização de mão de obra. A estabilização de um SAF 

das plantas envolvidas. São mais intensivas em mão de obra, 
podendo tornar em fator limitante a disseminação, apresenta 

tendência à urbanização, legislação trabalhista etc.

-
-paraenses, com certeza, os níveis de pobreza seriam mais

os SAFs envolvendo cacaueiros, devem ser incentivados na
Amazônia, nas áreas propícias, dobrando a atual plantada de

roçados e pastagens degradadas.

Tanto os governos dos estados do Pará e de Rondônia es-
tabeleceram que os SAFs envolvendo cacaueiros podem ser 
contabilizados para recompor o passivo ambiental das ARL, 
tornando um atrativo para reduzir o custo dessa recuperação. 

Em favor da domesticação – os 
esforços dos pioneiros

Há muitas iniciativas pioneiras visando estabelecer plantios 
-



um mega plantio de seringueiras em Foldlândia e Belterra, 
na margem direita do rio Tapajós, na região de Santarém. Os 
imigrantes japoneses que se estabeleceram em Tomé-Açu, 
Pará e em Maués, Amazonas, a partir de 1929, e em Parintins, 

-
nheiras, seringueiras, cacaueiros, timbó, entre outras plantas 
amazônicas. 

-

da Fazenda Aruanã, localizada nas margens da rodovia Ma-
naus–Itacoatiara. Na época contemporânea, o agrônomo 

ha de açaizeiro irrigado no município de Óbidos, Pará, nas 
margens da rodovia PA 254. 

O paulista Édemo Corrêa chegou ao Médio Araguaia ma-

produzindo e mais mil em desenvolvimento. Selecionou 25 
-

-

5m, pois facilita a mecanização. A piaçabeira começa produzir 
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kg. Um coletor consegue subir até 12 palmeiras por dia para 
retirar a piaçaba que sai da parte interna da folha nova, sendo 

No município de Óbidos, um produtor efetuou um plantio 

sentido Óbidos a Alenquer. No município de Tomé-Açu, um 

com pouca ou quase nenhuma informação de pesquisa, mostra 
o risco dos pioneiros e da necessidade de maiores esforços
visando a sua domesticação. Organizam seminários nacionais
e internacionais sobre biodiversidade e bioeconomia na Ama-
zônia, mas, os resultados de campo são reduzidos, indicando
que os impactos poderiam ser maiores.

O mito do açaí e do guaraná?

-
-

lidades, entre outras, que utilizaram os princípios geriátricos 

Durante a gestão do presidente Emílio Garrastazu Médici 

conhecida como a Lei dos Sucos, que foi regulamentada pelo 
Decreto-Lei 73.267, de 6/12/1973. Esta Lei estabeleceu o 

-

-
te que a produção de guaraná no Brasil atingiu o pico em 



mercado de refrigerantes no país está em queda desde a 
-
-

pa de açaí do Estado do Pará pelo Japão, esta saiu da segun-

como absoluto. 

Figura 1 – Produção brasileira de fruto de guaraná 1981-2020 (t).

Figura 2 – Produção de refrigerantes no país em 1.000 litros 
(2010-2019).

Fonte: Associação Brasileira de Indústria de Refrigerantes (ABIR)

Cada povo tem seus hábitos de consumo peculiares. O 
consumidor japonês de polpa de açaí não é similar aos dos 
paraenses, que consomem com farinha de mandioca ou fa-
rinha de tapioca acompanhado de carne seca ou camarão 
salgado. O interesse está voltado para os princípios ativos, 
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geleias, cosméticos, fármacos etc. No caso de cosméticos estes 

que produzem o fruto de açaí no município de Igarapé-Miri, 
PA, com uma família média de 5 pessoas chegam a consumir 

de fruto de açaí, de uma safra média de 36 t/ano/produtor é 
reservada para o consumo familiar. 

Há limites, portanto, para as plantas amazônicas. Uns são 
adequados para atender inicialmente o mercado local, como 
o tucumã para a cidade de Manaus. O bacurizeiro deveria ser
prioritário estimular o manejo e o plantio para os estados do
Pará, Maranhão e Piauí. Já para a castanheira-do-pará, açaizei-
ro, pau rosa, mogno, pirarucu, precisamos incentivar plantios/

respectivas possibilidades. A malva perdeu a sua importância
mesmo com a domesticação.

O babaçu, a despeito de sua grande disponibilidade de 

das décadas. Este declínio está relacionado com a substituição 
por óleos vegetais anuais, privatização das áreas de babaçuais 

da resistência dos movimentos sociais e a disponibilidade de 
estoques, trata-se de uma palmeira que precisa avançar na 

na natureza. Pela sua rusticidade e agressividade poderia ser 
aproveitada para a recuperação de ecossistemas degradados, 
sobretudo para os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí.

chegou no seu limite. A verticalização muito enfatizada só será 



poderiam ser utilizadas para a recuperação de ARL e APP 
mediante o seu plantio, e mesmo com o seu posterior aban-
dono incorporando na vegetação secundária que conseguem 
sobreviver. Há que se ter cuidados com a entrada do fogo.

Produtos como a batata inglesa, tomate, abacate, borracha, 

plantas pré-colombianas, tornaram-se universais e com mer-
cados crescentes. A grande pergunta é se todos os produtos 
amazônicos vão se tornar nacionais ou universais? Não convém 
multiplicar a população da China por um suposto consumo 
per capita
mercado amazônico. 

Conclusões

elástica têm maiores chances de domesticação. Para transfor-
mar a biodiversidade amazônica em uma nova bioeconomia 
será necessário efetuar programas de pesquisa visando a 

para entrar em produção, que pode levar até duas décadas. 
A domesticação poderá abreviar este período, mas indepen-
dente deste horizonte temporal, há necessidade de estimular 
os plantios, mesmo com a domesticação empírica. O culto 
ao atraso tem prejudicado o desenvolvimento da região, na 

A recuperação de APL e APP dando atenção para os cursos 
de água e áreas que não deveriam ter sido desmatadas, justi-
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plenamente recuperados. A despeito da grande ênfase na 
-

Há necessidade de combinar outras atividades para garantir 

depender de transferências governamentais. 
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PLANTIO DE ÁRVORES: CUIDADO 
SUPERLATIVO COM O PLANETA

Evando Neiva
 Proprietário da Fazenda Alegria e Criador da Plantaforma do Campo

1. Fundamentação científica

“A Terra é um organismo interconectado e pode ser 

Alexander Von Humboldt – 1  cientista da natureza

David Bohm – físico quântico

* *Evando Neiva - Engenheiro Elétrico pela Universidade Federal de Minas
-

tional Leadership e School Supervision pela Universidade de San Francisco

Plantaforma do Campo.



2. A Educação como âncora

é indispensável para uma conscientização ampla e duradoura 
que assegure a realização de um “voo de águia”.

A Educação como fundamento vai assegurar a compreensão 
da interconectividade da Terra e das consequências “catastró-

A Educação vai assegurar a compreensão de que o ser 
humano não pode se considerar apartado da natureza. A 
sustentabilidade ambiental contempla necessariamente a 
inclusão do ser humano.

3. Ações entrelaçadas

Nas escolas e nas propriedades rurais estão as pessoas
indispensáveis para desencadear o Projeto. Na cidade e no 
campo estão os espaços destinados à revegetação.

O plantio de árvores nos espaços urbanos vai propiciar a 

a vida. 

Nas áreas rurais, além desses mesmos efeitos urbanos, 
torna-se indispensável levar em conta a geração de renda. 

Nos dois espaços será claramente percebida a evidência 
que “a árvore em pé é muito mais valiosa do que derrubada”. 

4. Aliança Intersetorial – forças
institucionais entrelaçadas

Para a viabilidade e a perpetuidade do Projeto devemos 



Cada setor com sua agenda, sua singularidade e sua prio-
ridade e buscando um núcleo comum de sinergia das ações. 

com interesses convergentes, fundamentando a Aliança In-
tersetorial. Catástrofes ambientais impactam indistintamente 
a tríade.

organização em que se assentam as ações articuladas do 
Projeto. 

representadas pelos setores da Aliança. 

5. Internacionalização

-

semelhantes. Assim, a inclusão de órgãos e fundos interna-
cionais é força propulsora do Projeto. É evidente que as novas 

a evolução das ações.

O compartilhamento de práticas de geração de renda terá 
impacto na mitigação das migrações forçadas. Trata-se de 
uma questão que evidencia a interconectividade da Terra. A 
solidariedade planetária torna-se indispensável.

6. Nexo Árvores e Águas

preservação da vida. Por isso mesmo, as ações de proteção, 
preservação e recuperação de nascentes devem ser aprendidas 
e compartilhadas. 
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o cuidado com as águas. Alternativamente, o desmatamento
afeta negativamente o cuidado com as águas tendo como

O plantio de árvores na cabeceira das nascentes deve ser 
-

quisas das universidades agrárias. 

O mesmo cuidado se aplica na preservação e recuperação 

É claro que a Educação vai dar o rumo adequado para essas 

7. Poluição e Resíduo Zero

educação ambiental fornece elementos – ações articuladas – 
para evitar a contaminação praticando atingir o Resíduo Zero, 

evidente a importância da articulação escola-campo.

A escola passa a ser o local em que se inicia e aprofunda a 
consciência e a ação voltadas para controlar a poluição.

8. Biomas e espécies nativas

As espécies nativas nessas 6 regiões guardam uma singula-
ridade que deve ser reconhecida e levada em conta no Projeto 

para o plantio é indispensável. 



Dessa forma, as escolas poderão ser uma das forças para 
a coleta de sementes e a produção de mudas de espécies 
nativas. Aí se dá a articulação com órgãos públicos – a parte 
visível da Aliança Intersetorial. 

9. Plantio de Árvores e Carbono Zero

Plantar árvores é uma ação entrelaçada com o controle da
emissão de carbono. Trata-se de ação global de tal relevância 

-
ciam projetos de plantio.

A escola pode ser a instituição líder para a compreensão e 
a aplicação desses conceitos nas áreas urbana e rural. 

10. Água/ Solo fértil / Sol

A produção de alimento está diretamente dependente
dessa tríade. Qualquer escassez de um desses três elementos 
compromete drasticamente a produção de alimento. 

os dois primeiros elementos: água e solo fértil. 

ações integradas. 

11. Conclusão: tudo isso é uma grande utopia

Essa conclusão traz em si uma ambiguidade.

que não vale a pena nem tentar. A outra face da moeda, per-
mite uma outra leitura dessa conclusão.
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Encerramos com um pensamento do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano, incluído no livro “Utopia para Realistas”, de 
autoria do historiador holandês Rutger Bregman.

“A utopia está no horizonte. Eu me movo dois passos em 
sua direção, ela se move dois passos para mais longe. Eu ando 

mais que eu ande, nunca a alcançarei. Então qual o propósito 
da utopia? O propósito é este: continuar caminhando.”



O BRASIL VISTO DE
UM DISCO VOADOR

-
guiu “hackear” uma conversa entre dois tripulantes de um
disco voador que sobrevoava a América do Sul. Descobriu
que estudavam a Terra, para decidir se iriam ou não pousar
nela. O INPE constata também que eram capazes de ler tudo
que está no Google.

Aí vai a gravação da conversa:

dois mil anos que estão nisso. E, pelo que se vê, não acabou
o tiroteio.

-
nente meio esquecido. Gera poucas notícias. Deve ser porque

-
grentas, pelo menos, não no mesmo nível de outros lugares.
Há poucos desastres naturais. Nada de tufões que levam as

Claudio de Moura Castro



casas pelos ares e aqueles terremotos ou tsunamis que des-
troem cidades inteiras.

a guerra na Ucrânia, quem sabe estamos sobrevoando um 

continente? Vejo no mapa um enorme, chamado Brasil. Vamos 
começar por ele. Como será? Já que falamos sobre isso, que 
guerras teve?

foi povoado por uma grande balbúrdia de etnias: começou 
com portugueses, africanos e os índios locais. Depois vieram 
italianos, espanhóis, alemães, japoneses, libaneses, ucranianos, 
poloneses, judeus e mais outras nacionalidades. Nos seus países 
de origem, guerreiam com os vizinhos, desde sempre. Como 
é que no Brasil não vivem se estapeando e se matando uns 
aos outros? Curioso, todos se dão bem. Até árabes e judeus 

-
ráqueos. Rapidinho mostra as inúmeras guerras em que se 
metem esses povos. A de independência do Brasil ceifou a 

tanto assim. Já na dos Estados Unidos, as mortes estão entre 

Compare-se com a Guerra Civil Americana, para acabar com 

da Escravatura, não morreu ninguém. Depois disso, o único 

vinte mil. Ou seja, em cinco séculos de guerras ou revoluções 
pouquíssimos morreram. Apenas pequenas escaramuças, 



comparadas com as sangrentas guerras que ocorreram na 
Europa e outros lugares. Por que será?

Europa, mas são tantas, que estão embaralhadas na minha 
memória. Olha aí para ver.

morreram trinta milhões de pessoas. Na Segunda, cinquenta, 
sendo cinco milhões de alemães, oito milhões de poloneses e 
trinta milhões de russos. Isso, para não falar dos seis milhões 
de judeus que perderam a vida no Holocausto, vítimas do 
líder alucinado de um país então considerado como o mais 
civilizado da Europa. E não nos esqueçamos dos outros vinte 
ou trinta milhões de russos que haviam morrido antes, vítimas 
dos equívocos e da barbárie do stalinismo.

-
-se que ambos têm, mais ou menos, a mesma população. Dá
a impressão de que o povo do país que vejo aqui da minha
janela é bem menos amante de guerras. Será mais civilizado?

do Brasil? Vimos que na Europa há dois mil anos que mudam 
de lugar a cada uma das muitas guerras que se sucedem. E 
ainda há desentendimentos com grande potencial de tiroteio.

não há no Brasil um só contencioso. Todas foram acertadas 
por tratados, algumas vezes mediados por países da Europa. 
De um século e tanto para cá, nem uma briguinha de fronteira 

que havíamos visto?
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tanto assim. Porém, esse tal de Brasil, metade da América do 

também um dos maiores crescimentos do PIB.



século XIX o Brasil era mais pobre do que quase todos os 
outros países das Américas. Era muito tosco e atrasado. Não 
era quase nada. Olha só, as fazendas de café importavam 
manteiga da Dinamarca e banha dos Estados Unidos. Até 
tijolos eram importados. E na construção da estrada de ferro 
Madeira-Mamoré, em plena selva amazônica, os dormentes 

pé no atraso e outro na modernidade. Podemos dizer que é 
ainda um país em construção, com acertos e erros. E restam 
muitas arestas aqui e ali. As desigualdades e o privilégio dos 
ricos persistem, mas o nível de vida dos pobres vem aumen-

a provocada pela COVID. Apesar dos percalços, em um século 
e meio, o pulo foi enorme.

país do mundo passou à frente do Brasil. Ademais, o país ul-
trapassou a muitos. É a décima economia do mundo. Seu PIB 

pretendia superar o dos Estados Unidos, ainda na década de 
sessenta.

-
das, o crescimento caiu, embora permaneça positivo. Mas veja 
lá, mesmo os países hoje mais prósperos tiveram momentos 

-
pulação das Américas emigrou de seus países por não ter o 

mais rápido do que em outros países importantes. Vamos nos 
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lembrar, o mundo viveu uma sucessão de desastres, um após 

Ucrânia. Não há economia que aguente.

Mas ainda assim, o desequilíbrio do orçamento público é 

superávit no comércio internacional. Já a dívida interna é alta 
e deveria cair, para facilitar as contas públicas. O lado bom é 
que a legislação presente não permite que se gaste mais do 
que está no orçamento, o que salva o país dos governantes 
trapalhões.

-
rém, a partir dos anos setenta, sua agricultura se converteu 
rapidamente em uma atividade de alta tecnologia, tornan-

-
lizou-se de forma acelerada no século XX. Praticamente, de 
tudo é produzido no país. Desde mandioca até software. Tem 
uma respeitável indústria automobilística, a nona do mundo. 
É o terceiro maior produtor mundial de aviões comerciais. 

o caso do petróleo. Antes achavam que não havia. Depois,

empresa cuidando disso, a Petrobras, acabou tornando-se a

águas profundas.

fez isso um país que era tão atrasado, faz pouco?



XX é que conseguiu. Mas pelo menos, deu um grande salto 
e se equivale aos melhorzinhos na região.

-
gundo o Google, em poucas décadas, foram criados milhares 
de mestrados e doutorados. Centenas deles têm padrão in-
ternacional. Formam da ordem de 13 mil doutores por ano. É 
mais ou menos equivalente ao que produz a França e mais do 
que a Espanha. Não é pouca proeza para quem estava a zero 

somada. As patentes não são tantas, ainda assim sobrepõem-se 
as dos outros países.

das burocracias modorrentas do continente?

o apoio do Ministro Pa linelli. Investiu pesadamente em for-

lá. Hoje, seus laboratórios empregam mais de dois mil Ph.Ds.

encantados com seus próprios diplomas?

a primeira agricultura tropical altamente produtiva, e que é 
sustentável, ou seja, não causa danos ao meio ambiente. Uma 
proporção crescente dos agricultores são altamente produtivos 
e tomam os cuidados devidos com a natureza. Com o salto de 
produtividade, de país importador de alimentos passou a ser 
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um horror. No Rio de Janeiro, em média, as pessoas viviam 

grave a situação que, houve momentos, os navios estrangeiros 
estavam proibidos de ancorar lá. Em contraste, o brasileiro 
médio hoje vive quase oitenta anos (comparado com 72 na 

-
nas 13 por mil. É um número bem razoável, para os padrões 

mas que consegue atender a praticamente toda população. 

-
tos, maremotos, erupções vulcânicas e vendavais. Tampouco, 
rancores seculares e guerras sangrentas. Agora me lembro, 
quando sobrevoamos a antiga Iugoslávia, li de uma guerra 

memória é curta, o clima é ameno, ninguém morre de frio e 
a terra é produtiva. Além disso, tem uma coisa meio maluca 
chamada de Carnaval, onde tocam uma música meio sensual 

Escolas de Samba. Aliás, parecem mais bem organizadas do 
que as escolas públicas. No meu caso, não precisarei nem me 
fantasiar.

TVs e suas redes sociais. 

E também, suas conversas. Um país com tantas coisas boas 
só pode ser um país de gente feliz e contente.

reclamando e se maldizendo. Gastam um tempo enorme fa-



lando mal uns dos outros. Inventam conspirações fantasiosas, 
acusam-se mutuamente. Acham tudo ruim.

-

ser a conversa de gentes de algum outro país. Quem sabe, 
Ruanda, Somália, Líbia ou o Mali? Nesses lugares talvez esse 

Não acredito. Deu pane no aparelho.”

Essa alegoria é uma forma de apresentar um lado esquecido 
do nosso país. É uma visão que não estaria muito longe da que 

com o resto do mundo. Faz um contraponto ao pessimismo 
reinante. Tudo é relativo. Se há países em melhor situação, os 
piores são amplamente mais numerosos.

O disco voador é inventado, mas os dados são verdadeiros. 
Repito, são números e fatos que descrevem o nosso país. Não 
há como duvidar deles. A diferença é que privilegiam apenas 
os fatos bons, já que hoje só se falam dos ruins. Busquei o 
artifício do disco voador para reequilibrar um momento em 
que apenas se curte pessimismo. A dupla do disco voador 
mostra que estamos ignorando as nossas grandes proezas.

-
sas boas que temos a nosso favor. Foi um recurso inventado 
para apresentar uma perspectiva diferente, não viciada pelas 
manchetes de jornais que nos martelam ruindades.

“Fui preso de profunda indignação diante da ma-
neira pela qual era anulada a luta em busca da 
independência e verdadeira liberdade, pois cons-
tatei que os fracassos nacionais se deviam menos 

-
centes dos preguiçosos e indiferentes, e mesmo à 
incompreensível cegueira de grande número de 
homens...”
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Na linha do que lemos nos jornais, descreveria bem o Brasil, 
pois não? Nada disso, é da pena de Hermann Burgmeister, 
ilustre professor de ciências naturais e deputado na Prússia, 
em 1852. Justamente, é o período em que a Alemanha se 
consolida e caminha para tornar-se uma grande potência. 
Aqui como lá, é uma escolha ver o auspicioso ou deplorável.

De fato, uma das maldições da vida moderna é que notícia 
boa não vende jornal. O dono de mídia que resolver dar notícias 
boas, logo irá à falência. Portanto, somos bombardeados, dia e 

ver aqueles aspectos que viram os tripulantes do disco voador.

Em seu livro, Factfulness, Hans Rosling demonstra de ma-
neira muito engenhosa que temos opiniões sobre quase tudo 
que acontece ao nosso redor. Porém, são visões muito mais 
pessimistas do que o revelado por estatísticas totalmente 

pensam seus habitantes.

Recentemente, em sua coluna, Leandro Karnal registrava um 
fato paralelo. Após passar sete horas assinando dedicatórias 

estacionamento, com um pedido de entrevista, desculpou-se, 
por estar cansado. Pois bem, a tal entrevistadora noticiou 

assinando as dedicatórias, o sucesso do vernissage e do livro, 
as ideias que contém, nada interessa, só gerou notícia a recusa 
de ser entrevistado naquela precisa hora. Cita também o caso 
imaginário de um casamento que dura uma década, mas é 

meses de felicidade, toda a conversa será sobre aquela fatídica 



Ideia na mesma linha nos conta Ariano Suassuna, em um dos 
seus deliciosos vídeos: “Tudo que é ruim de passar é bom de 
contar e tudo que é bom de passar é ruim de contar”. Eventos 
felizes, se narrados, aborrecem o interlocutor. Em compensação, 
nos eletrizam as brigas, os acidentes, os percalços e quaisquer 
outras situações cujo desfecho não foi feliz.

É semelhante ao que acontece em nossa sociedade, ao lidar 

o país, mais séria é a epidemia de pessimismo. Deu amnésia
para os feitos positivos. A sociedade só vê o beco. Não posso

“Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do ho-
rizonte?

– O que eu vejo é o beco”

É claro que temos problemas e são sérios. O desemprego
está inaceitavelmente alto. Como resultado, aumentou a po-
breza e até a fome voltou. E diante disso, não adianta bradar 
aos deuses. O que reduz desemprego é crescimento econômico 
e não há fórmulas mágicas para consegui-lo.

A desigualdade e os privilégios foram herdados do passado. 
Mas estão resistindo. São claramente inaceitáveis.

Levamos um século para nos ver livre dela, é inaceitável que 
não seja controlada, uma vez amainado o episódio da Covid 

O cenário político se radicalizou e as lideranças que se 
apresentam são de desanimar. Há reformas encalhadas, há 

Porém, em uma democracia, não apenas na nossa, reformas 
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são processos penosos. A França tem problemas parecidos 
com os nossos e tampouco consegue implantar as reformas 
necessárias.

Vivemos um momento lastimável de polarizações ideológi-

No assunto barulhento do meio ambiente, a situação não 
é boa. Os desmatamentos e os incêndios estavam se redu-
zindo. Mas no último par de anos, voltaram a aumentar. Em 
compensação, multiplicam-se as iniciativas para conter os 

sem favoritos.

Repetindo o dito no disco voador, o Brasil é uma sociedade 
em construção. Não era nada, faz pouco mais de um século. 
Evoluiu, mas na alta velocidade em que avançou, nem tudo 
caminhou igualmente bem. Ainda assim, levando arranhões 
e mordidas, as instituições heroicamente sobrevivem. De fato, 
estão bastante sólidas, resistindo bravamente. Não se encon-
tram casos de qualquer outro país que haja dado um salto 
tão grande, sem sacolejos e pendências não resolvidas. De 

-
sencontradas.

Lembremo-nos, mil e tantos anos de Idade Média foram 
necessários para arrumar e docilizar as tribos belicosas que 
andavam pela Europa. Bota aí mais uns tantos séculos para 
aprender a conviver com ideias novas, com democracia e com 
os vizinhos. São dois mil anos de aprendizado. Nós só temos 
dois séculos ou menos de tentativa de arrumação. Antes disso, 
não passávamos de uma colônia meio selvagem.



No fundo, a consolidação da nossa economia e muitas 
das asperezas da vida em sociedade dependem demais da 
educação que damos às novas gerações. E nesse particular, 
não estamos nada bem. Há um crescente reconhecimento da 
importância de uma educação de qualidade. Mas o processo 
é irritantemente lento, estamos custando a vencer a medio-
cridade das nossas escolas.

com o Brasil. Quanta coisa boa, em um mundo avaro desses 

vendo futricas e horrores nas redes sociais. Estamos soterrados 

Talvez seja melhor falar do que não devemos fazer.

Não podemos perder de vista o privilégio de estar em um 
país com tantos aspectos bons, belos e até grandiosos. Temos 
que cultivar a nossa capacidade de manter vivo esse lado bom.

Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder o nosso senso 

levar a ignorar ou perdoar as enormes falhas que estão aí. É 
preciso dar atenção diuturna a esses assuntos, sempre co-

parte. Os países que deram certo foram os que mais cobraram 
dos seus governantes e concidadãos.

Encantar-nos com as bondades que o país nos oferece é 
essencial. Mas nem por isso devemos perdoar os erros ou 

todos nós é fazer conviver o otimismo com a cobrança. Os 
dois são essenciais.
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A SAGA CIVILIZATÓRIAS DOS 
CERRADOS – A VISÃO, OS HOMENS 

E A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA
Paulo Romano

Conselheiro do Fórum do Futuro

Não havia internet nem telefonia móvel. Nem estradas e 
nem energia elétrica. E muito menos o conhecimento hoje 
disponível.

-
micas predominantes eram a produção de carvão vegetal 
para a nascente siderurgia, sobretudo no estado de Minas 
Gerais, e uma rústica pecuária bovina com animais soltos nos 

-
sivamente a pastagem nativa. Vivíamos em tempos vizinhos 
aos dos sertões, registrados na magistral obra da profunda 

* -

-
ço Geológico do Brasil.



Grande Sertão: Veredas. Embrenhado com seus peões serta-
nejos, acompanhantes naquela jornada em natureza bruta, 
sintetizou: “Viver é perigoso”. Por isso, o vazio de gente nos 
grandes espaços das chapadas, onde ao andar, a pé ou a cavalo, 

se comunicavam entre si, como observaria Darwin, por suas 

Terras do além que não tinham valor monetário. Era um 
Brasil do litoral e do poder político e econômico instalado no 
Sul/Sudeste. Pela visão e compromisso do estadista e Presi-

a mudar com a inauguração e transferência da capital para 
-

Planalto Central.

começava importante movimento que viria transformar a 
agricultura na região dos cerrados brasileiros.

-

do Estado. Jovem, com bagagem acadêmica, forte poder de 
articulação, com ideias inovadoras e estilo arrojado, promo-
veu, de imediato, grandes mudanças, cuja consistência dos 

até hoje, no tempo e no espaço.



Integrado de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais: um 
trabalho em rede com participação de universidades e entida-
des do estado para gerar conhecimento visando o desenvolvi-

plano federal com a implantação da EMBRAPA e sua condição 
de coordenadora do SNPA – Sistema Nacional de Pesquisas 
Agropecuárias, a partir de 1974, formando uma poderosa rede 
de geração de conhecimentos na área de ciências agrárias.

Ainda como Secretário, Paolinelli soube valorizar e po-

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que, de maneira 
empreendedora e inovadora, ousava com a implantação do 
PCRI – Programa de Crédito Rural Integrado e o Programa 
de Renovação da Cafeicultura de Minas Gerais. Este último à 

pela profunda crise social causada pela rápida e ampla er-
radicação de cafezais no Sul e na Zona da Mata, principais 
produtoras do estado.

dos cerrados ao processo produtivo foi idealizada, planejada 
e implantada a partir do PADAP – Programa de Assentamento 
Dirigido do Alto Paranaíba com base nos municípios de São 
Gotardo e Alto Paranaíba, onde hoje está instalado um campo 
avançado da UFV – Universidade Federal de Viçosa.

O PADAP com um novo conceito de integração (produtiva, 
-

consigo também a determinação, vontade e necessidade de 
vencer de famílias e jovens, principalmente, de origem ja-
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origem, a COOPERCOTIA – Cooperativa Agrícola de Cotia e 
Cooperativa Sul Brasil.

Vivenciei intensamente esses processos transformadores, 
seja como agrônomo e gestor no BDMG ou como Secretário 

ao seu elevado poder de inclusão (econômica, política, social e 

e que trabalhavam com os pais, tiveram a oportunidade de 
empreender e crescer a partir de empréstimo para projeto in-
tegrado em lotes desmembrados de área vazia desapropriada 
para o assentamento. Além disso, foram recepcionados por 

-
mente do desenvolvimento dos cerrados pelo assentamento 

em cooperativas. Assumiram os riscos do empreendimento e 
o ônus do pioneirismo, em área de precária infraestrutura e
parco conhecimento das condições do bioma.

O PADAP, conceitualmente, foi a base do PRODECER – Pro-
grama de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento 
dos Cerrados, cuja negociação iniciou-se em 1974 com a 
visita ao Brasil do Primeiro-Ministro Japonês Kakuei Tanaka, 
correspondida, em 1976, pela do Presidente Ernesto Geisel 
ao Japão, consolidando o interesse mútuo pela cooperação.

Tendo assumido o Ministério da Agricultura em 1974, o 
Ministro Alysson Paolinelli contribuiu para decisões estratégicas 
do Governo e continuou liderando processos em relação ao 
desenvolvimento dos cerrados.

Para a decisão marcante, que mudou a história da ocupa-
ção da Amazônia, Paolinelli ofereceu a opção do Programa 
de Desenvolvimento dos Cerrados, criado por decreto em 



1975, em lugar do Programa de Integração da Amazônia, cujo 
conceito central e objetivo eram geopolíticos. Tratava-se de 
contundente posicionamento do Estado Brasileiro (naquela 

dava concretude ao sentido mobilizador e político da frase 
“integrar para não entregar”, diante de supostas ameaças 
estrangeiras à Amazônia. De fato, até aquela época a emis-
sora mais presente no interior da região era a Rádio América 

Já nos alinhamentos para formação da equipe e estabeleci-
mento das bases políticas e estratégicas, em 1974, os diálogos 
entre o Presidente Geisel e Paolinelli resultaram na constatação 
de que o momento demandava ação assertiva do Brasil no 

pagamentos era elevado e crescente, principalmente pela já 
instalada crise econômica mundial. Os efeitos do primeiro 
choque do petróleo foram devastadores, pela súbita elevação 

Em síntese, a prioridade era a ocupação da Amazônia com 
transferência de famílias de várias partes do país inicialmente 

-

receber o título da terra. Para o plantio, não havia retaguarda 
tecnológica nem de infraestrutura. Essa era a realidade. E era 
imperioso produzir alimentos e resguardar o desconhecido 
bioma amazônico.

por sua visão de futuro e pressão pela resposta no momento, 
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dos cerrados conhecemos um pouco”. Este diálogo foi parte 

Paolinelli para assumir o Ministério da Agricultura.

Assim nasceu o POLOCENTRO – Programa de Desenvolvi-
mentos dos Cerrados, em 1975, como decisão de Estado. Foi 
aprovado pelo CDE – Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico, presidido pelo presidente da República e, de imediato, 
instituído por decreto. Neste momento há que ressaltar tam-
bém a visão e apoio do Ministro do Planejamento João Paulo 
dos Reis Veloso, à implementação da medida. No mesmo ano 

dependência de petróleo e outros objetivos.

-

cooperativas e produtores em seus novos empreendimentos, 
consubstanciado em crédito integrado e assistência técnica, 
além de apoio à pesquisa através de governos estaduais. Foram 

Tudo com recursos da União.

Acompanhei e colaborei com todo esse processo na con-
-

Enquanto isso, com esmero, segurança e em ritmo oriental 
cadenciado evoluía a preparação do PRODECER. Em novembro 
de 1978 foi constituída a CAMPO - Companhia de Promoção 
Agrícola, binacional nipo-brasileira. Em 1979 foram assinados 
os acordos de empréstimo e de projeto viabilizando a movi-

para empréstimos aos produtores e suas cooperativas com 



assistência técnica. Tudo sob planejamento, coordenação e 
supervisão da CAMPO.

Assim, após o PRODECER I, em Minas Gerais, seguiram-se 
as fases II em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiás 
e a III, em Tocantins e Maranhão.

A articulação transversal entre os três níveis do Estado 
-

tuições, era intensa. Assim como com os parceiros japoneses, 
principalmente a sempre presente JICA – Agência de Coope-
ração Internacional, do Japão. 

novas para os que chegaram e para os que recepcionaram. Bro-
tou e multiplicou a semente da transformação em que pessoas 
e instituições se dedicaram a construir uma nova vida, novas 
comunidades no interior vazio, contribuindo decisivamente 
para forjar um novo Brasil, hoje líder na produção sustentável 
de alimentos em escala mundial.

Com o olhar de hoje parece que foi uma “corrida do ouro” 

-
res naturais, culturais, sociais e políticos revezavam-se como 
faces dos obstáculos a serem vencidos. Cada ultrapassagem, 
entretanto, amalgamava a construção de um pacto onde só 
se vislumbrava um futuro melhor.

Intensa participação, compartilhamento, construção de 

força e alimentava o processo de transformações. 

O custo para a realização dos sonhos foi elevado.
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Para registrar tantas e fortes lembranças das famílias que 
aportaram em seu novo destino, lembro-me de algumas 

repetiam o início de seus ascendentes quase um século depois.

em volta recebiam orientações para alcançar seu lote de ter-
ra, já demarcado e destinado por sorteio atrelado a critérios 
técnicos e sociais estabelecidos pela CAMPO e pelos interes-
sados, representados pela Cooperativa. Antes de assinarem o 
contrato, os futuros proprietários poderiam ajustar preferên-
cias ou conveniências e realizar troca entre eles. Tudo visando 
contribuir para assegurar a participação e o sentimento de 
pertencimento ao processo.

Ao acessarem o lote, o choque com a nova dimensão do 

da vegetação, estranha para eles, a ser suprimida para futuros 
cultivos, construção da casa e instalações para pequenos ani-

Enquanto luz do dia, a primeira providência era armar a barraca 
de lona preta como moradia precária por alguns meses. Essa 
realidade era previamente anunciada, porém nunca sentida. 
Daí a importância do preparo, do apoio e da determinação 
individual e coletiva.

No palco institucional, fases críticas decorreram da instabi-
-

-
negociações de dívidas com mobilização intensa de áreas 



dedicação e perseverança da CAMPO, das cooperativas e dos 
produtores.

Certamente o momento mais crítico do PRODECER ocorreu 

abertura política, uma forte corrente de críticas e agressões à 
cooperação nipo-brasileira foi articulada e iniciada por parla-
mentares de oposição ao Governo Federal de vários estados, 
sendo disseminada pela CNBB – Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil e por movimentos sindicais e outros, como 
alguns ligados à Igreja Católica, especialmente as Comunida-
des Eclesiásticas de Base – CEB, então muito atuantes. Deste 
modo, de cartas pastorais, aos milhares lidas em missas, às 
convocações para depoimentos na Câmara dos Deputados, 
alimentaram a imprensa engajada em críticas políticas ao 
governo. Nesse ambiente de antevéspera de eleições gerais 

um projeto de maturação lenta, foi necessário intenso trabalho 
de esclarecimento em meio hostil. 

A sensibilidade e avaliação japonesas nos planos político e 
-

nha agressividade transformou-se em manifesto desconforto. 

e desgaste de imagem e perdas na harmônica, histórica e 
profícua relação entre as duas nações.

Não era para menos. Demonstrando compromisso de Esta-
do, o Governo japonês, desde o início, indicou para o Conselho 
da CAMPO três respeitáveis e notáveis cidadãos. Um deles, 
o Sr. Mizukami, histórico amigo do Imperador Hiroito que,
com este, vivenciou a realidade da Primeira e da Segunda
Guerra Mundial. Outro, Sr. Hisamuni, havia sido diretor do
Departamento de Relações Internacionais do Ministério da
Agricultura do Japão.
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Do lado brasileiro, como Presidente do Conselho, destaca-se 

e dedicação indispensáveis ao desenvolvimento do Projeto.

privada.

Assim, atravessamos momentos turbulentos com tal gravi-
dade que recebi a proposta-indagação do Sr. Hisamuni, que 
liderou muitas missões ao Brasil: “não seria melhor suspender-
mos a cooperação?” Naquele momento ainda estava sendo 

para os projetos de Paracatu, Iraí de Minas e Coromandel, com 
-

derado como PRODECER I. Não havia compromisso assinado 
para fases posteriores.

“Suspender a cooperação” era tudo que os opositores ao 

circulavam chamando o PRODECER de PROJETO JICA. Em um 
-

Na capa: “Projeto JICA: enclave japonês ocupa intestinos 
do cerrado no Brasil Central. É a INVASÃO JAPONESA”. 

-
são de pequenos agricultores brasileiros e substituição pelos 



importantes. Em encontro de pré-campanha buscando validar 
diretrizes para o plano agrícola do candidato da oposição à 
Presidência da República, Tancredo Neves, o coordenador, 
líder de classe e então Presidente da FAEAB – Federação das 
Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, o gaúcho 

-
tensiva baseada em pastagens nativas”. Em seguida, propunha 
suspender o acordo Brasil/Japão. Essa mobilização ocorreu no 
auditório principal do Minascentro, em Belo Horizonte.

Tancredo venceu as eleições, porém faleceu na véspera da 
posse, assumindo o Vice-Presidente José Sarney, que nomeia 
os Ministros já indicados por Tancredo, tendo como titular do 
Ministério da Agricultura o Senador gaúcho Pedro Simon. Com 
ele, e muito empoderado, o mencionado agrônomo Pinheiro 
Machado como assessor. 

Nos bastidores do centro do poder político voltou a ser 
proposta a suspensão da cooperação nipo-brasileira.

Governo novo com gana de poder acumulada pelo longo 
período de oposição, fui ao encontro do novo Ministro da 
Agricultura, por articulação de José Hugo Castelo Branco, 
Chefe da Casa Civil da Presidência. Atendimento protocolar 
e só nós dois. Peço licença para pequena apresentação que 
incluía vídeo de cinco minutos sobre a origem do Projeto, a 
essência da cooperação e as imagens recentes das transfor-
mações em curso, destacando depoimentos de agricultores 
gaúchos que antes não possuíam terra (eram arrendatários 

Tancredo, então governador de Minas, inaugurando o conjunto 
de silos da Cooperativa.
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O Ministro Pedro Simon e seu assessor (que viria a ser 

Branco fora presidente do BDMG à época em que seu amigo 
Tancredo Neves era governador de Minas Gerais. Ambos com 
convicção da importância do Projeto.

Importante registro: como governador eleito de Minas 
Gerais quatro anos antes deste episódio, Tancredo escrevera 

reconhecendo a importância do PRODECER e solicitando 
apoio para seu desenvolvimento. Carta de um reconhecido 
líder oposicionista histórico ao poderoso Ministro (Fazenda, 

-

tiveram atuação relevante.

Em tudo isso, visão de Estado construindo pontes para o 
futuro. 

Incredulidade e desconhecimento por parte da escassa e 
rarefeita população da região dos cerrados são marcas da 

naturais para o bioma cerrado: as chapadas e os vãos (va-

e temperatura. Hoje encontram-se mais de uma centena de 
microambientes. 

processo continuado.

A evolução que hoje é uma conquista histórica e de dimen-



muito mais custoso ainda.

No processo de desenvolvimento dos cerrados ouvimos a 

-
dimento e sacrifício para superação. Famílias temporariamente 

acidentes com muitas sequelas e até mortes. Vida com tal in-
tensidade que levava à beira do limite das capacidades. Viver 
meses sob lona com sua família, enfrentando o desconhecido 

Tudo isso valoriza o orgulho destes que muito contribuíram 
para fazer um novo Brasil e partir da evolução própria e da 
família, da sua cooperativa, do município e da região.

-
guração que também vivi e trago na memória. Por intimidade, 

com o esgotamento do garimpo de ouro de aluvião: 

•

• não produzia grãos, e hoje é o maior centro produtor

•
uma das maiores áreas irrigadas do país por município,

laboratórios e um polo alcooleiro.

Do mesmo modo, dezenas de municípios da região dos 
cerrados pontuam como líderes em desenvolvimento no país. 
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-
CER, ao término daquele que o governo japonês considera o 

cerrados, que nada produziam de soja em 1979, já ofertavam 

de estado, ciência e empreendedorismo são basilares.



CENTRO-OESTE BRASILEIRO: 
DO VAZIO À QUALIDADE DE VIDA, À

À INCLUSÃO TECNOLÓGICA 
E SOCIAL NOS TRÓPICOS 

- O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SOCIAL NAS CIDADES CRIADAS E
NAS CIDADES POTENCIALIZADAS,
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DE DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO
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PhD – FPL Educacional e UNIFATEC PR.

1. O Centro Oeste brasileiro apresentando
fronteiras de desenvolvimento sustentável

As dezenas de cidades criadas e potencializadas na região 
dos cerrados brasileiros e principalmente no Centro-Oeste a 
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-
dores de desenvolvimento consistentes com os propósitos 
e processos de seus empreendedores. A razão essencial de 
alavancagem deste progresso foi a implementação do PO-
LOCENTRO - Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
e o PRODECER - Programa de Cooperação Nipo-Brasileira 
para o Desenvolvimento dos Cerrados, incorporando diversas 
iniciativas inovadoras e ousadas. Dezenas de cidades foram 
criadas e outras tantas foram impulsionadas pelos programas. 

da média brasileira.

um curso de Mecatrônica, preparando engenheiros para aten-
der às demandas do pujante agribusiness. Primavera do Leste 

usada pela seleção brasileira. Em 1982, Luiz Eduardo Maga-

do agribusiness no chamado Matopiba (Maranhão, Tocantins, 
-

res polos agrícolas do Brasil. Em 1975, quando foi escolhida 
pelo Ministro Alysson Paolinelli para abrigar o lançamento do 
POLOCENTRO, o arroz colhido era secado nas ruas asfaltadas 

ousada permitiu vislumbrar, criar e estabelecer as bases para 
um mundo novo, no interior do Brasil. Os resultados já são 
consistentes, face aos atuais cenários sociais, econômicos e 
ambientais destas cidades e regiões.

fundamenta em uma multitude de atores institucionais, po-
líticos, sociais, econômicos, tecnológicos e outros, atuando, 



quase sempre, em redes estratégicas. As políticas, os objeti-
vos, as estratégias, as estruturas e os resultados dependem 
da orientação e da dinâmica destes atores. São eles quem 
determinam e condicionam os promotores e a velocidade do 

de magnitude capaz de induzir o desenvolvimento em suas 
diversas fronteiras, contemplando as potencialidades regionais, 

do Brasil, com destaque para o Centro Oeste.

O desenvolvimento econômico tem sido sujeito e objeto 

sociais através dos tempos, empreendidas por organizações 

o Centro Oeste brasileiro, há que se salientar que os esforços
ao seu desenvolvimento sustentável se originaram de políticas

meio de organismos e programas criados propositalmente para
seu progresso. Diversas delas se caracterizaram por abranger

-

organizações mais visíveis no suporte ao desenvolvimento
-

é uma empresa pública de pesquisa, ligada ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Brasil. Criada em
1973 pelo ministro Luís Fernando Cirne Lima e a partir de
1974 implantada pelo ministro Alysson Paolinelli, sua missão
é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da socie-
dade brasileira. Em sua vasta história, muitas conquistas foram
obtidas, no sentido do desenvolvimento agropecuário do país.
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O PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para 

suas atividades em áreas de solos pobres até então conside-
radas impróprias para a agricultura, implementando o uso de
novas tecnologias para a produção de grãos, principalmente
milho, soja e trigo.

Uma abordagem de elevado alcance foi o trabalho coo-
perativo coordenado pela EMBRAPA junto às Universidades 
e empresas estaduais de pesquisa, mecanismo que já havia 

Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado 
de Minas Gerais.

Aprofundando o conhecimento, articulando ideias, inicia-
tivas e instituições, o Fórum do Futuro vem propondo estra-
tégias sobre questões estruturantes da sociedade brasileira, a 
partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável para a 
segurança alimentar própria e de grande parcela da população 
mundial, com base na ciência e na tecnologia. É neste cenário, 
com múltiplos agentes, diferentes biomas, espaços promis-
sores, ainda carentes de desenvolvimento, que este artigo se 

de uma cidade, região ou país.

Este estudo tem como objetivo geral analisar o nível de 
desenvolvimento de seis cidades de regiões diferentes, sob os 
conceitos: Cidades Geradas, que podem ser também deno-
minadas como cidades disruptivas, e Cidades Potencializadas. 
As primeiras constituem-se de cidades que foram criadas com 
o propósito de se empreender o desenvolvimento a partir
de vocações que aliam características locais com atributos
de inovação providos por lideranças e suas visões de futuro

-
mento disruptivo em relação aos demais centros de desen-



volvimento urbano. As segundas, referem-se às cidades que 
foram potencializadas em suas vocações originais, por meio 

como incrementais.

2. As Cidades Geradas e as Potencializadas
do Centro Oeste brasileiro

O tema das cidades inteligentes vem sendo referência para 

pessoas e sociedades querem viver melhor, em cidades que 
lhes proporcionem boas condições de vida. Assim, apesar das 
limitações, as lideranças locais em geral, em conjunto com as 
sociedades, tentam conseguir as melhorias necessárias à quali-
dade de vida dos seus cidadãos. No caso do Centro Oeste e de 
outras áreas dos cerrados brasileiros, as lideranças nacionais, 

econômicas e outras promotoras do desenvolvimento, atuaram 
intensamente e de forma articulada, e os resultados de seus 
esforços são amplamente visíveis atualmente. São altamente 
relevantes os resultados dos empreendimentos realizados por 

assim como de outras autoridades e dirigentes de notáveis 
instituições públicas e empresas privadas, que acreditaram 
e mostraram ao mundo as possibilidades de um importante 

sobressaíram em aspectos importantes, que determinam a 
otimização das condições gerais de vida de seus cidadãos. 
Elas foram categorizadas, neste estudo, em dois grupos. São 
as Cidades Geradas, sendo (Lucas do Rio Verde e Primavera do 
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e as Cidades Potencializadas (Paracatu, em Minas Gerais, Rio 

Para este estudo utilizou-se de alguns elementos do mo-

e das Cidades Potencializadas

Fonte: Elaboração própria para este estudo.

As informações e dados apresentados a seguir são con-
sistentes com os elementos do modelo acima, contribuindo 

apresentadas não representam, na íntegra, os indicadores do 

e das Cidades Potencializadas. O PIB per capita é o Produto 
Interno Bruto, ou o resultado de toda a produção ou renda 
de um país, dividido pela quantidade de habitantes do país. 
Ou seja, é a renda média dos cidadãos. Quanto maior o PIB 
per capita, melhor para uma cidade ou país.



2.1 Cidades Geradas

2.1.1 Lucas do Rio Verde

É um município localizado no interior do estado de Mato 
Grosso, Região Centro-Oeste do país, distante 334 km a norte 

habitantes e foi fundada em 1983. Seus indicadores são mos-
trados no Quadro 1.

Quadro 1: Indicadores da cidade de Lucas do Rio Verde

Governo/ 
Políticas 
Públicas

• Originou através de um Projeto de Assenta-
mento do INCRA (Instituto Nacional de Colo-

sempre empreenderam as articulações políti-
cas, sociais e econômicas para manter o ritmo
de desenvolvimento compatível com o projeto.

• Destaca-se a proatividade governamental, no
sentido de se criar e buscar todos os recursos,
em todas as instâncias para alavancar o status
quo do município, gerenciando-os estrate-
gicamente. A base do desenvolvimento foi a
incorporação de tecnologias de fronteira, no
promissor negócio do agribusiness.

Educação: •

• Dispõe de diversos centros educacionais, entre
eles o Centro Universitário La Salle, O Instituto
Federal de Mato Grosso e outros. A cidade tem
a melhor educação municipal da região Cen-
tro-Oeste, sendo receptiva a todas as contri-

-
ções de ensino técnico e superior e empresas
de pesquisa agropecuária, no sentido do de-
senvolvimento tecnológico.
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Economia/ 
Empresas

• As empresas empreendem alta tecnologia e
obtêm elevados índices de produtividade no
agribusiness. A integração interempresarial e
interinstitucional é marcante no município.

•

mensal de todo o município era de 2,8 salários

Sociedade •
linha de pobreza. A sociedade responde e co-
labora nos propósitos de desenvolvimento re-
gional.

• A disponibilidade de oferta em saúde, educa-
ção, conectividade digital, cultura, lazer e es-
portes é relevante na cidade, contribuindo ao
mais elevado IDH.

Meio Am-
biente

• A gestão estratégica do meio ambiente é des-
tacada neste município, fato que o coloca na
categoria de disruptivo. Todos os demais em-
preendimentos de preservação e melhorias do
meio ambiente são compatíveis com o que se
prescreve para uma verdadeira cidade inteli-
gente.

Fonte: Dados da pesquisa

2.1.2 Primavera do Leste

É um município do estado do Mato Grosso, com cerca de 73 

em 1986 e vem se destacando como uma cidade modelar, 
com vocação disruptiva, orientada ao desenvolvimento eco-



Quadro 2: Indicadores da cidade de Primavera do Leste

Governo/ 
Políticas Pú-
blicas

• Desde o início vislumbrando um futuro pro-
missor, as lideranças locais concentraram seusrr
esforços no sentido de priorizar as políticas de
educação, saúde, segurança e economia.

• Para atrair novas empresas e investidores e
gerar mais desenvolvimento, emprego e ren-
da, a prefeitura municipal criou uma campa-
nha para mostrar a cidade para o mundo, in-
cluindo as obras de construção da nova usina
FS Energia no município, além dos estímulos
aos avanços tecnológicos.

Educação: • Dispõe de oito Centros Municipais de Edu-

municipais. É polo regional de formação téc-
nica, com unidades do Senai, Senar, Senac e
do IFMT, além dos polos das universidades
abertas do Brasil, preparando o conhecimen-
to necessário ao desenvolvimento. Ademais,
recebe o substancial apoio em conhecimento
estratégico no agribusiness de fronteira, ga-
rantindo o nível de desenvolvimento diferen-
ciado deste município e região.

Economia / 
Empresas

• A economia local tem ênfase no agribusiness
e, como consequência, na indústria e no co-
mércio. A economia é baseada em indústria,
agricultura, comércio e serviços e gera um PIB

geram renda e empregos em proporções mui-
to superiores às cidades convencionais. O PIB

• A produção agrícola é destaque no Brasil e no

algodão. A criação de bovinos, aves e ovinos é
destacada na economia nacional. O desenvol-
vimento decorre da implantação de tecnolo-
gias no agribusiness.
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Sociedade • A cidade é dotada de moderna infraestrutu-
ra de saúde, segurança, conectividade digital,

-
dades vocacionadas ao desenvolvimento in-
tegral.

Meio Am-
biente

• Oferece as condições adequadas de qualida-
de de vida aos cidadãos e empresas, desen-
volvimento econômico sustentável da cidade
e região.

Fonte: Dados da pesquisa

2.1.3 Luís Eduardo Magalhães

É um Município do Oeste da Bahia, emancipado em 1998, 
que se desenvolveu mediante a imigração de brasileiros, pro-

ascendência estrangeira. Situa-se a 971 quilômetros de Sal-

no Quadro 3.

Quadro 3: Indicadores da cidade de Luís Eduardo Magalhães

Governo/ 
Políticas 
Públicas

• Os governos locais vêm implementando políti-
cas urbanas, compatíveis com uma cidade dis-
ruptiva e inteligente.

• Implementa ampliações da infraestrutura viá-
ria, logística e energética, atendendo o surgi-

-
cola baseados na adoção de tecnologias.



Educação • A área de educação tem se constituído em
prioridade, no sentido de se estabelecer a cida-
de como disruptiva e orientada à qualidade de

• Dispõe de sólida estrutura educacional, des-
tacando o Instituto Agronômico de Campinas

sociedade, além de outras agências de desen-
volvimento tecnológico de suporte ao agribu-
siness.

Economia/ 
Empresas

• Apesar de ser um município recente, apresen-

PIB de cerca de R$ 6,2 bilhões. O PIB per capita

da Bahia, portanto, fortíssima em agribusiness
e seus negócios derivados.

• A cultura empreendedora e competitiva das
empresas é própria das cidades vocacionadas
ao rápido desenvolvimento, incrementada por
adoção de tecnologias de fronteira proporcio-
nadas por empresas e instituições relevantes.

Sociedade •
orientados para as políticas públicas de de-
senvolvimento integral e sustentável, tal como
prescrevem as políticas de desenvolvimento re-
gional.

• A qualidade de vida é compatível com as ofer-
tas em saúde, educação, conectividade digital,
cultura, lazer e esportes.

• -
buindo à potencialização do desenvolvimento.
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Meio Am-
biente

• Uma das características mais marcantes da ges-
tão da cidade e de seus cidadãos é a orientação
para a assepsia geral, com atitudes provocadas
e assumidas de todos os cuidados, notadamen-

a cidade dos níveis de qualidade de vida das
principais cidades de referência no mundo.

Fonte: Dados da pesquisa

2.2 Cidades Potencializadas

2.2.1 Paracatu

A cidade surgiu na primeira metade do século XVIII e re-
tomou o crescimento com a construção de Brasília. Abriga 
cerca de 85 mil, sustentando sólida vocação mineradora. 

características são demonstradas no Quadro 4.

Quadro 4: Indicadores da cidade de Paracatu.

Governo/ 
Políticas 
Públicas

• Os governos locais através dos tempos vêm
empreendendo esforços no sentido de propor-
cionar as condições minimamente razoáveis
para um desenvolvimento incremental da cida-
de. Os resultados gerais têm sido superiores à
média das cidades convencionais.

Educação • A cidade é dotada de consistentes instituições
de ensino em todos os níveis, notadamente o
superior, o que fortalece a vocação potenciali-
zada ao desenvolvimento futuro.



Economia/ 
Empresas

• Dispõe de sólidas reservas de ouro, calcário,
zinco e chumbo. Possui a maior mina de ouro
do Brasil e a maior a céu aberto do mundo. A
agropecuária é importante característica, com
produção mecanizada de milho, feijão e soja,
fruticultura, café e algodão, além do gado. A

• A cultura desenvolvimentista e empreendedora
contribui à elevada produtividade do moderno
agribusiness brasileiro, implementado por polí-
ticas e técnicas consistentes.

Sociedade • É uma cidade vocacionada às tradições sociais,
tal como as clássicas cidades mineiras, mas pre-
disposta às iniciativas empreendedoras, que
melhoram a qualidade de vida cidadã. Em ter-
mos de saúde, educação, conectividade digital,
cultura e lazer.

Meio Am-
biente

• A vocação ao turismo é marcante e a região é

que reforçam a economia da mesorregião. Os
empreendimentos turísticos contribuem a de-
terminar a vocação desenvolvimentista.

Fonte: Dados da pesquisa

 2.2.2 Rio Verde

É um município de Goiás fundado em 1848, com uma po-

além de agricultores norte-americanos, que fundaram uma 
colônia. Com esta imigração, chegaram à cidade maquinários, 

-
cípio em um dos maiores produtores de grãos de Goiás e um 
dos destaques do país. Seus indicadores são demonstrados 
no Quadro 5.
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Quadro 5: Indicadores da cidade de Rio Verde

Governo/ 
Políticas 
Públicas

• O poder público vem desempenhando as funções
de atendimento básico à população, em confor-
midade com as demandas legais e institucionais,

-
dimentos nos campos do agribusiness e turismo
regional.

Educação • Além de escolas de ensino básico, o município dis-
põe de cinco instituições de ensino superior e três

“S” como o Sesi/Senai, o Senac e o SEST e SENAT,
contribuindo ao desenvolvimento mais acelerado
da cidade e da região. A absorção tecnológica e
gerencial de vanguarda permite obter índices de
produtividade destacado, no agribusiness.

Econo-
mia/ 
Empresas

• É o maior produtor de soja do estado, com uma

um importante produtor de arroz, milho, algodão,
sorgo, feijão e girassol, sendo importante polo
de economia dos setores bovino, avícola e suíno.
Nestes setores do agribusiness os atores políticos,

-
dades estratégicas, contribuindo à geração de um

sendo o PIB per capita R$ 39.288,71.
Sociedade • Uma característica da sociedade local é sua apro-

das grandes cidades, em usos e costumes.
• Suas disponibilidades em saúde, educação, co-

nectividade digital, cultura, esporte e lazer con-
tribuem à obtenção de um nível de vida superior
ao do país.

Meio Am-
biente

• As políticas e ações em relação ao meio ambien-
te são compatíveis com as características de uma
região intensiva em agribusiness, atendendo aos
regulamentos legais, tanto na zona rural, quanto
no espaço urbano.

Fonte: Dados da pesquisa



2.2.3 Cristalina

e que apresenta uma população de cerca de 61.3 mil habi-
tantes. É um município muito bem interligado por rodovias 

a receber agricultores vindos especialmente da região sul do 
Brasil, e introduziram a agricultura comercial nos cerrados e 
na cidade, conforme Quadro 6.

Quadro 6: Indicadores da cidade de Cristalina

Governo/ 
Políticas 
Públicas

• -

governantes. Destacam-se as ações dos gover-
nos locais, com o propósito de se incrementar a
economia e as condições sociais do município,
em consonância com o que se requer para uma
cidade de destaque em relação às convencio-
nais.

Educação • A estrutura educacional e suas ações vêm pro-
porcionando condições próprias de alavanca-

indicadores de destaque como cidade progres-
sista.

• -
cimentos de ensino na Educação Básica públi-
cos e privados, sendo sete instituições de en-
sino superior, integrando-se à vida social e ao
atendimento às organizações.
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Economia/
Empresas

• O município é o maior centro de comercializa-
ção de pedras do Brasil, além de ser a maior
reserva de cristal de rocha do mundo.

• Na produção agrícola de sequeiro (sem irri-
-

dão, sorgo e arroz, numa área total cultivada

-
dores regionais, quanto à absorção de tecno-
logias, são compatíveis com uma cidade voca-
cionada a um nível de desenvolvimento acima
da média.

Sociedade • A cidade disponibiliza as condições adequadas
de saúde, educação, segurança, cultura e lazer,
além da conectividade digital, compatíveis com
sua dimensão e em conformidade com as de-
mandas sociais.

• Desempenha seu papel, em conformidade com
as necessidades e potencialidades de integra-

cidade incremental, ou potencializada.
Meio Am-
biente

• Por seu destacado potencial turístico, em razão

diversos atrativos naturais, a cidade empreende
-

vel do meio ambiente, caracterizando-a como
uma cidade potencializada, ou incremental.

Fonte: Dados da pesquisa

suas perspectivas são apresentadas nas seções a seguir.



3. Sobre os avanços das Cidades Criadas e
Cidades Potencializadas do Centro-Oeste
brasileiro, em relação aos dados do Brasil.

-
ligentes como os espaços onde as pessoas convivem com 
sensações de felicidade e dignidade em muitos aspectos da 

-
midade dos poderes constituídos, o conforto cidadão, as 
similaridades de condições de vida e as condições de saúde, 
educação, segurança, renda, oferta de trabalho e mobilidade, 

mais inteligentes têm sido também as mais inovadoras e dis-
ruptivas, já que seus empreendimentos se caracterizam por 
serem pioneiros e ousados, determinando que deles surjam 
muitos outros avanços empreendidos por empresas, entida-
des públicas e cidadãos. As cidades potencializadas, embora 
um pouco mais tardiamente, também manifestam suas pro-
pensões a um desenvolvimento em um ritmo mais acelerado 
do que as cidades convencionais. As cidades aqui analisadas 
apresentam a tendência a se tornarem cidades inteligentes, 
em razão, principalmente, da inteligência de seus negócios, 
interligados à ciência, tecnologia e orientação para negócios 
internacionais do agribusiness.

Neste estudo, entre os elementos escolhidos para a análise 
de cada cidade, conforme discriminados nos Quadros ante-

indicador fundamental de desenvolvimento. Em razão da indis-
ponibilidade de dados do IDH e do Índice de Gini para o ano 

estudo. Ademais, alguns indicadores do IDH não apresentam 
resultados imediatos em uma sociedade. Assim, a concentração 

tecnologia no agribusiness, procedentes dos grandes centros 
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econômicos brasileiros, e alguns estrangeiros, possivelmente 
contribuam à alta concentração de renda nos municípios.

 Sobre o PIB per capita, todas as cidades demonstraram ser 
dotadas de um volume mais elevado do que o Brasil. As cida-
des Geradas, em média, alcançaram o valor de R$ 65.593,33, 

dobro dos valores. As cidades Potencializadas apresentaram 

Geradas, é que elas são fortes em agribusiness e indústrias 
relacionadas, cujo crescimento, especialmente nos últimos 

-
tação e as políticas cambiais favorecem a economia destas 

Cidades Potencializadas, embora apresentem média inferior 
às Geradas, demonstram igualmente que seu desenvolvimento 

dos negócios no campo da mineração mais nobre. O que há 
de comum entre estes dois grupos de cidades, refere-se à 
implementação de políticas e planos consistentes em setores 
estratégicos, promovida por empresas e entidades com notória 

-
gicos, além de outros suportes necessários aos seus negócios. 
Portanto, o desenvolvimento delas não decorreu de iniciativas 
espontâneas dos cidadãos e empresas. Os resultados foram 
conseguidos mediante ações estratégicas fortemente indutoras 
de desenvolvimento, promovidas por instituições importantes 
no desenvolvimento da região do cerrado brasileiro.

Há que se destacar neste processo de desenvolvimento 
das cidades, o papel estratégico das cooperativas regionais, 

e fomentando a integração de pequenos produtores rurais, 



sendo o suporte econômico e social dos empreendimentos 
de maior envergadura. Diversas outras instituições quase 
invisíveis na economia maior, apresentam-se também como 

e promovendo evolução das “pequenas economias”, tão ne-
cessárias à vida cidadã de pessoas e famílias.

4. O Centro Oeste brasileiro e suas perspectivas

Conforme descrito acima, a aplicabilidade de um projeto
ambicioso, que potencializa os planos e ações pertinentes a 
um desenvolvimento integral de sociedades por meio de seus 
atores, Governo/Políticas Públicas, Empresas, Instituições de 
Ensino/Educação, Sociedade e Orientação à Sustentabilidade, 
depende fundamentalmente de um componente estratégico: 
a Gestão dos sistemas. O Centro Oeste é, sem dúvida, um 

-
rencial requerida para a aceleração de seu desenvolvimento 
determina que haja energias propulsoras, fazendo irradiar o 
progresso local e se estendendo a regiões muito mais abran-
gentes. Os potenciais de desenvolvimento são muito vastos 

sucesso, não apenas para o Centro Oeste, mas também para 
todo o interior do Brasil.

As cidades analisadas evidenciam perspectivas profunda-
-

mente em produções agrícolas de alto impacto de mercado, 
tanto nacional, quanto internacional. No plano nacional, as 
demandas são crescentes e no plano internacional, com o cres-
cimento da renda em países, especialmente do Leste Asiático 

e ainda mais promissoras. Agrega-se a este cenário, que as 
tecnologias utilizadas nestas cidades já permitem alta produ-
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tividade agrícola, por área plantada. São tecnologias utilizadas 
desde a genética até o plantio, manejo, colheita, conservação, 
logística e entrega de produtos de alta qualidade, superando 
os maiores competidores dos mercados internacionais. Mais 
que no campo da produção de alimentos, estas cidades abri-

das proteínas vegetais. Assim, é natural que tanto as cidades 
quanto as regiões onde elas se localizam, estão sendo obser-
vadas por importantes agentes políticos e empresariais de 
diversas partes do mundo.

Face a este cenário, é natural que o Centro Oeste brasileiro e 
a região dos cerrados como um todo, embora seja uma grande 
realidade como foco estratégico de desenvolvimento nacio-
nal, ainda demande investimentos que permitem a irradiação 
do progresso de algumas cidades líderes, para outras que já 
começam a se despontar como fronteira de desenvolvimento. 

vislumbraram a partir do Centro Oeste, a região dos cerrados 
como um espaço estratégico muito especial do Brasil e do 

despertam em muitas outras as conveniências e oportunidades 
de produções agrícolas competidoras ou complementares, 
que as permitam evoluir econômica, social e ambientalmente. 

tecnológicos, logísticos, gerenciais e muitos outros. São estes 
investimentos que permitirão o desenvolvimento integral de 
uma região tão especial deste planeta.

É neste sentido que o ideário, ou os sonhos dos pioneiros, 
agentes públicos e econômicos vão se tornando realidade: o 
de um Brasil Central desenvolvido em todos os seus aspectos.
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A POTÊNCIA DE UM CONCEITO 
APOIADO NO “IMPACTO MÍNIMO DA 

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SOBRE 
A NATUREZA”, (ILPF), O BRASIL 

PODE DOBRAR A PRODUÇÃO SEM 
PROMOVER DESMATAMENTOS

Abílio Pacheco

 Pesquisador da Embrapa, criador de boi ao lado de soja, 
de milho e de madeira, Abílio Pacheco acaba de receber um 
prêmio internacional de “Produtor Amigo do Clima”, oferecido 
pela “Corteva Agri Science”, empresa multinacional que presti-

operadores dessa tecnologia, que, apesar de ter sido lançada 

parque produtivo agropecuário brasileiro. A impressionante 



uma fazenda de solos degradados no interior de Goiás, mostra 
um caminho para pequenos, médios e grandes produtores, 

aplicada em alto nível é capaz de aportar soluções estruturantes 

*Abílio Pacheco

O Brasil dispõe de pelo menos 191.265.644 hectares de

tecnológica, baseados no conceito de “Impacto Mínimo da
Produção de Alimentos sobre a Natureza”, pode dobrar a
produção brasileira de grãos e de proteína animal, atuar em
favor da agenda climática, e tudo isso sem derrubar uma
única árvore. Conhecida no meio técnico como ILPF (Inte-

e tem o potencial de ampliar os resultados econômicos para
produtores e ao mesmo tempo liberar grandes de terra para a
regeneração e a revegetação dos solos.Este sistema integrado,
além de otimizar o uso da terra, aumentar a produtividade e

e dialoga com praticamente todos os itens inscritos nos Obje-

busca esclarecer por que uma tecnologia comprometida com
a esperança de um mundo melhor leva tanto tempo para

evidências tão fortes de que aprimora os resultados econô-
micos dos produtores, ao mesmo tempo em que responde a



anos desenvolvida pela EMBRAPA, essa tecnologia não está 
disseminada em todo o País?

não é amplamente utilizada pelo conservadorismo que ainda 
habita o meio produtivo, mas é apenas uma questão de tempo. 

-
do da forma como é utilizado hoje em todo o Brasil. O ILPF 
tende a seguir o mesmo caminho. Antigamente, o produtor 

soja-leguminosa – e gramíneas, responsável pela qualidade 
da safra seguinte.

dessa tecnologia parece lento diante da premência com que 

direção à produção sustentável. Atualmente, em quantos mi-
lhões de hectares, no Brasil, é empregada a tecnologia do ILPF?

integração lavoura-pecuária. A área com integração lavoura-

-

pela degradação dos solos, e a produtividade no modelo

saltamos para 18 arrobas por hectare/ano, quase o triplo da

Mínimo” agrega 45m3 de madeira anuais (enquanto a média
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em relação aos dois modelos. Qual o resultado sobre a qua-
lidade dos solos?

costumo dizer que passamos a produzir “sem parar”. A lógica 
da produção é alterada integralmente, já que trabalhamos 
o ano inteiro, o que não ocorre com a visão tradicional da
safra agrícola com duração limitada de 6 meses e totalmente

-
cional usina agrícola que produz Etanol a partir da cana de
açúcar, no período de chuva, não conseguia produzir. Com a
utilização da tecnologia, é possível fazer uma adaptação não
tão cara na propriedade para a cana ser estocada e possibilitar
a produção de Etanol a partir do milho, de forma a otimizar
o uso da planta industrial. Assim, mesmo no período chuvo-
so, a produção de Etanol prossegue normalmente.Uma das
grandes preocupações do sistema integrado é garantir que o
solo permaneça produtivo para as plantações futuras. Tenho
uma área que utilizo há uma década, onde anualmente faço
estudos físicos e químicos comparativos. E a cada ano a qua-
lidade do solo melhora em termos de aspectos nutricionais e
de matérias orgânicas. Percebe-se claramente que o sistema
faz bem ao meio ambiente, então também impacta positiva-
mente a população e, sem dúvida, o produtor rural.

vez mais em alta. E, nesse sentido, o “Impacto Mínimo” apenas 
reduz a área efetivamente usada para pastagens de animais 

-
tentabilidade do processo como um todo? E em relação ao 
clima, como a tecnologia do ILPF contribui de forma favorável 
às mudanças climáticas?

-



das árvores, que produzem a madeira. Ou seja, a percepção 

local, vários bens são produzidos simultaneamente. Do ponto 
de vista econômico, as fontes de renda da propriedade são 

acrescentando a madeira, sem nenhum prejuízo à atividade 
da pecuária, ou da lavoura.

Do ponto de vista ambiental, o sistema contribui para um 

uma vez que as árvores oferecem a ciclagem de nutrientes 

assim, consegue acessar nutrientes que as culturas anuais nor-
malmente não alcançam, e os levam para a superfície. Dessa 
forma, esses nutrientes chegam à copa das árvores. E, retornam, 
pelo processo natural, quando os galhos velhos e sementes 

permite melhorar a temperatura do ambiente e até interfere 
positivamente na velocidade do vento (importante para secar 

de “quebra-vento”. Em relação à agenda climática, a prática do 
ILPF também contribui para a diminuição dos gases de efeito 
estufa, uma vez que o tronco das árvores é composto principal-

CO2 e Luz Solar. O sequestro de CO2 ocorre naturalmente na 
produção de madeira, quando é canalizado diretamente para 
o tronco das árvores.Outro ponto que se percebe claramente

árvores desempenham o papel de canalizar mais lentamente

solo e abastecendo o lençol freático, o que é muito desejável
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Acrescente-se a tudo isso a redução do risco de perda da 
cultura principal, já que os eventuais ataques de pragas são 
distribuídos entre várias espécies de plantas.

o Sr. avalia o impacto das contribuições do “Impacto Mínimo”
sobre a Agricultura Tropical Sustentável?

-
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