
Pedro Saviniano da Costa Miranda 

Engenheiro Agrônomo pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará – FCAP 

Especialista em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas – UFPa 

Pesquisador Trópico em Movimento – UFPa  

 

 

“AGROECOLOGIA E ASSOCIATIVISMO EMPREENDEDOR – INSUMOS FUNDAMENTAIS 

PARA A CRIAÇÃO DE UMA BIOMASSA ORIGINAL NOS TRÓPICOS” 

 

Delineamento Macro-Agroecológico da EMPRAPA 

(O Alerta da Pesquisa Oficial) 

No final dos anos 80, uma revista especializada publicou o que foi chamado “a 

conclusão do processo de (re)descobrimento do Brasil” afirmando que finalmente se 

corrigia o equívoco de Pero Vaz de Caminha, o qual teria confundido a “Exuberância da 

Mata Tropical com Fertilidade Ilimitada do Solo” (o grifo é do autor). Desta forma, o 

“exagero perigoso do lema em se plantando tudo dá”, também seria reduzido à 

proporções mais realistas. Tratava-se do Mapa Delineamento Macro-Agroecológico do 

Brasil, produzido pela equipe do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de 

Solos, da EMBRAPA, resultante de 30 anos de pesquisas e que dividiu o país em 55 

zonas avaliadas de acordo com aspectos como “fertilidade e textura dos solos, relevo, 

drenagem, clima, vegetação e impacto ambiental”. 

Deste trabalho resultaram algumas informações preocupantes sobre a Região Norte 

que, a época, ainda não incluía o Estado de Tocantins. 

Dos 360,7 milhões de hectares de sua superfície, apenas 1,91% (6.895.600ha) 

possuíam vocação pecuária; 8,73% (31.498.700ha) poderiam destinar-se à Agricultura 

e, os restantes 322.314.800ha (89,36%), deveriam ser reservados à Preservação 

(113.695.800ha ou 31,5%) e Extrativismo(208.618.700 ou 57,8%). Mesmo 

considerando que em 33.249.100ha da fração destinada à Preservação (9,2% do total 



da região) admitiriam atividades de lavoura e/ou pecuária desde que em pequena 

escala e em sistemas pouco agressivos para com o Meio, quatro em cada cinco 

hectares amazônicos estariam destinados exclusivamente à Preservação ou ao 

Extrativismo. O avanço sobre estas áreas implicaria necessariamente na degradação 

ambiental com o inevitável comprometimento das lavouras e pastagens que ali fossem 

desenvolvidas. 

Naquele momento, em que a EMBRAPA informava um potencial de um pouco menos 

de 7 milhões de hectares que poderiam ser ocupados com pecuária, pastagens 

artificiais ou nativas, já existiam por todo o território amazônico cerca de 10 milhões 

de hectares de pastagens, algo como uma Coréia do Sul completamente coberta por 

capim. Destes 80% já estavam em processo de degradação e, em 5 milhões de 

hectares, esta já era irreversível. O que ocorria em tais empreendimentos só 

confirmava o acerto das recomendações dos pesquisadores: a expansão dos mares de 

quicuio, ou outra gramínea qualquer, estava sendo realizada em áreas impróprias para 

tal atividade. Portanto, além de fadada ao fracasso, contribuía para a destruição 

irreversível do Meio Ambiente. 
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As vias da insustentabilidade 

Se em 1989 eram “apenas” 8 milhões de hectares de pastagens em degradação as 

previsões para o ano de 2016 são de fato tenebrosas. O Censo Agropecuário 2016 

poderá informar que, após atingir 32,6 milhões de hectares em 2006, algo como uma 

Noruega inteira, a área ocupada por pastagens na Região Norte alcançou espantosos 

37,8 milhões de hectares, isto é, um capinzal do tamanho do Japão, considerando 

todas as suas ilhas, é claro!  

Acontece que a área REALMENTE VOCACIONADA para receber pasto é de 7 milhões de 

hectares. Assim, e em uma visão extremamente otimista, que considere a plena 

ocupação deste espaço, ainda restarão aproximadamente 31 milhões de hectares de 

pastos, instalados onde jamais deveriam ter sido plantados e, portanto, em diferentes 

estágios de degradação. Seria uma Itália virando deserto. 



Mas não só a Pecuária com seus “oceanos de capim’ atentam contra o Meio Ambiente 

amazônico contribuindo para a redução das chuvas, a elevação das temperaturas e o 

desequilíbrio climático global. Os monocultivos, lavouras formadas a partir de uma 

única espécie, também são fortemente ecoagressores: Para cada hectare cultivado 

com Cana de Açúcar, por exemplo, 12,4 toneladas de solo são perdidas a cada ano; 

20,1 toneladas no caso da Soja; 25,1 nos cultivos de Arroz e 38,1 toneladas nos de 

feijão. Estes são dados oficiais de pesquisas e ocorrentes em solos melhor estruturados 

dos que caracterizam a Amazônia Brasileira. Em nossas condições de solo e clima, as 

perdas devem ser significativamente mais graves. 

Os roçados da Agricultura Familiar, encarcerados pelo sistema de loteamento, que lhes 

impede um rodizio em ciclos mais demorados, também promovem agressões 

ambientais ainda que em espaços reduzidos e, em princípio, com maior possibilidade 

de regeneração. Todavia, a formação de novas famílias camponesas, leva 

inevitavelmente a mini fundização, pelas parcelas do lote original que serão 

repassadas aos filhos que, casando-se, constituem novos núcleos familiares.  Assim, 

intensifica-se o uso da terra o que concorre para a sua mais acelerada degradação. 

Neste cenário, grandes e pequenos, agricultores patronais e familiares, 

espontaneamente ou de maneira forçada, contribuem para a quebra do equilíbrio dos 

ecossistemas amazônicos. 

- III –  

Agroecologia e Associativismo Empreendedor: 

 A Possibilidade de Construção de um Outro Amanhã 

Se, em um futuro distante, um pesquisador, buscando compreender o que é de 

positivo ou negativo ocorrido na Amazônia Brasileira, de hoje até sua época, conseguir 

resgatar a memória escrita das reuniões para elaboração da Agenda 21 brasileira, 

observará que os participantes, tanto em no momento de fechamento das propostas 

regionais (em Belém), quanto na consolidação da proposta nacional (Brasília) 

consagraram a Agricultura Familiar como o Agente Social capaz de promover o 

Desenvolvimento Sustentável da Região. Pesquisadores de órgãos oficiais e do Terceiro 



Setor, ambientalistas e movimentos sociais, reconheceram, naquele momento que a 

possibilidade de manejar os recursos naturais amazônicos de forma a assegurar seu 

uso também para as gerações contemporâneas e futuras. 

A interação continuada do produtor familiar com o Meio Ambiente do qual extrai seu 

sustento desenvolve neste personagem uma percepção do funcionamento da 

Natureza que não pode existir em relações indiretas como no caso de agricultores 

patronais ou mesmo de assessores técnicos, malgrado a experiência de campo que 

estes possam ter. Esta capacidade de “ler a Natureza” começa a ser construída ainda 

na infância e permanece em desenvolvimento ao longo de toda a vida do camponês ou 

do extrativista. Reconhecer os hábitos dos animais das matas; o local de ocorrência e 

os usos potenciais de elementos da flora; ser capaz de elaborar um calendário agrícola 

e um “método de previsão do clima”, minimamente funcionais, a partir do 

comportamento de plantas e animais é algo impossível de se aprender nas entidades 

de ensino formal. É imprescindível ter se vivido na e da Natureza. 

Os produtores familiares, sejam agricultores ou extrativistas, vem tradicionalmente 

domesticando espécies vegetais em seus quintais ou hortos domésticos. Neles, e isto 

vale para a quase totalidade das comunidades rurais, podem ser encontradas, além de 

uma centena de plantas de uso medicinal, espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas 

produzindo alimentos, fibras, corantes, óleos, resinas, fibras e matérias-primas para 

outros fins. Com o devido assessoramento, estes comunitários podem desenvolver 

sistemas de cultivo a partir destas espécies já domesticadas e de outras ainda 

mantidas nas matas e assim gerar novos produtos comerciais para seu próprio 

abastecimento e/ou para envio às cidades, 

Neste aspecto, a Agroecologia, objetivando organizar conhecimentos de forma a 

elaborar uma proposta tecnológica que minimize a espoliação do Homem pelo 

Homem, assegurando um retorno econômico condizente com as demandas existentes, 

sem comprometer a permanência dos ecossistemas surge como o referencial capaz de 

obter sucesso onde já fracassaram os monocultivos, a agricultura de insumos e os 

barracões de seringais e castanhais. 



Entre as possibilidades da Agroecologia em se fazer perceber como Agricultura 

Orgânica, Alternativa, Natural ou Biodinâmica, ou Agrossilvicultura Análoga, ou ainda 

Permacultura, em tantas outras modalidades, algumas constantes permanecendo em 

evidência: o respeito aos conhecimentos empíricos das populações locais, bem como 

de sua cultura e demais especificidades; o respeito ao Meio Ambiente, a solidariedade 

como filosofia, o banimento dos agroquímicos do Sistema Produtivo. Uma Assessoria 

Técnica capacitada para atuar com as especificidades da produção familiar e 

compromissada com os pressupostos conceituais da Agroecologia torna-se 

indispensável em tal cenário. 

Adotando-se a instalação de Sistemas Agroflorestais como principal estratégia de ação, 

a Agroecologia pode referendar-se como a melhor e mais importante possibilidade de 

ocupação econômica da Amazônia Brasileira, no que concerne a Zona Rural. Sistemas 

Agroflorestais podem absorver e processar a experiência vivencial das famílias e suas 

comunidades, respeitando as características dos ecossistemas locais. Foi o que 

buscaram o Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA/UFPa), a 

Secretaria de Estado de Agricultura do Pará e a EMATER-Pa no início dos anos 90 com 

o SAF Agricultura em Andares, o qual, mesmo sem ter se transformado em 

instrumento de política pública influenciou várias outras iniciativas em órgãos oficiais e 

ONG’s. 

Contudo, sem uma ação incisiva para corrigir as distorções de um processo de 

comercialização que penaliza, de forma absurda, os produtores diretos de frutas, 

grãos, farinha e tantos bens que enriquecem as mesas no meio urbano, não se terá 

assegurado a sustentabilidade da proposta. De fato, os produtores familiares tem sido 

forçados a se contentar com escassos 20% dos preços obtidos por seus produtos junto 

ao consumidor final. Tudo por conta de uma intensa cadeia de intermediação que 

envolve desde pequenos comerciantes no próprio meio rural, passando por 

transportadores, terrestres e fluviais, beneficiadores, atacadistas e varejistas, podendo 

algumas destas categorias se fazer presente mais de uma vez ao longo do processo. 

Para tanto, as famílias interagentes com a proposta, deveriam ser capacitadas não só 

no processamento de seus produtos, o que por si só reduziria as distorções na 



comercialização como para atuar na busca e inserção em mercados mais 

compensadores. Saliente-se que este componente seria de fato algo inovador depois 

de séculos de marreteiros e regatões. Portanto demandaria um tempo mais longo já 

que se trata de criar uma “nova cultura”. 

É preciso notar que famílias que tem, tradicionalmente, convivido, em franca 

subalternização em relação aos intermediários, no processo de comercialização dos 

bens que produzem, e que, por isso mesmo, não dispendem energia, tempo e trabalho 

no processo de circulação destas mercadorias, podem, em um primeiro ser refratárias 

a assumir novas responsabilidades que certamente virão com uma inserção mais 

vantajosa no mercado. Acrescente-se que, também de forma histórica, estas 

populações foram submetidas a uma relação clientelista/assistencialista com os 

diferentes níveis de governo, aos quais recorrem para resolver até problemas que 

deveriam ser de sua inteira responsabilidade. 

Neste contexto, o trabalho de organização para o mercado pressupõe a formação de 

um novo nível de consciência, alicerçada na cooperação entre iguais, na solidariedade 

entre indivíduos/famílias/comunidades. Apenas desta forma a produção familiar 

obterá a escala necessária para impactar positivamente o mercado.  

A criação ou fortalecimento de empresas associativas pré-requisita a preparação dos 

que delas vierem a participar em aspectos como: Fundamentos de Economia Solidária, 

Doutrina e Filosofia Cooperativista, Gestão de Empreendimentos Associativos, além, 

obviamente, das questões relacionadas ao o processamento dos bens produzidos. 

A elevação do produtor familiar do atual nível de fornecedor de matérias primas para 

um patamar mais elevado qual seja o de repassar ao mercado produtos semi-

elaborados ou em graus mais elevados de industrialização otimizará o processo 

produtivo, agregando valor aos produtos e valorizando a força de trabalho familiar. 

Com isto os produtores poderão optar entre reduzir o volume de seu negócio para 

poupar os fatores de produção ou manter o grau de comprometimento dos mesmos e 

elevar o nível de consumo de suas famílias 



O Empreendedorismo Solidário poderá mesmo, desde que montado em bases sólidas 

e sóbrias espraiar-se por toda a região dando origem a uma nova civilização 

fundamentada no respeito ao Meio Ambiente sem descurar da Eficiência Produtiva ou 

da Distribuição Equitativa de seus resultados. 

____________________________________ 

* Palestrante da mesa redonda em 06/04/2016 

 

 


