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Em escala global a agricultura enfrenta  três grandes desafios: 
 
1. garantir a segurança alimentar, principalmente nos países periféricos, onde 
o acesso ao alimento continua sendo, ainda hoje, um grave problema nas 
camadas mais pobres da população;  
 
2. aumentar os níveis de sustentabilidade agrícola face ao processo gradual 
de degradação ambiental; 
  
3.  desacelerar e estancar o processo de perda da agrobiodiversidade. 

DESAFIOS DA AGRICULTURA CONTEMPORÂNEA  
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 Agroecologia e Conservação da Agrobiodiversidade 

Sitios de conservação e Reservatórios de variabilidade 
 

Espécie: Juçara (Euterpe edulis) 
Local: Natividade da Serra, SP – Mata Atlântica 
Áreas de ocorrência de populações remanescentes: agricultores 
familiares e  comunidades quilombolas na Serra do Mar e litoral 
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Agroecologia e  
Conservação da Agrobiodiversidade 

Coleta de sementes para repovoamento  
Novo uso: extração de polpa do fruto para 

alimentação 
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1. Conservação e regeneração dos recursos: solo, água, germoplasma, fauna 

e flora benéficas;  

2. Manejo dos Recursos Produtivos: diversificação (temporal, espacial, 

genética, regional), reciclagem de nutrientes (biomassa de plantas, biomassa 

animal), regulação biótica (controle biológico natural, controle biológico 

artificial); 

3. Implantação de elementos técnicos: definição de técnicas, nível de 

implementação , implementação integrada (holística); 

4. Incorporação de elementos do manejo tradicional de recursos.  

 

Elementos técnicos básicos de uma estratégia 
agroecológica 
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Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar 

 Solimões-Amazonas:  292 espécies cultivadas ou protegidas (Noda et al. 

2007); 

 oferta de frutas  região do Alto Solimões Amazonas ao longo do ano média 

de espécies de frutas 10 (Silva,  2009);  

 24 espécies de frutas no período de maior produção; 

disponibilidade de 5 a 8 tipos de frutas no período de menor oferta. 
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Conservação da Biodiversidade e  

Segurança Alimentar 

Pupunha (Bactris gasipaes) Abiu (Pouteria caimito) 7 



Agroecologia: Agrobiodiversidade e Segurança alimentar 

Espécie  Nº  Componente 
Variedades citadas                                                                                                         

(denominações locais)  

Mandioca 11 Roça  
branca, amarela, bagu, calai, samaúma,                                                                                        
banha, jabuti, gafanhoto, pagoão,                                                                                           
manteiguinha e racha-terra. 

Macaxeira 8 Roça  
pão, cucamira, mundumbim, caraí,                                                                            
pirapitinga, poré e pagoinha, aruanã.  

Banana 15 Cultivo/roça  

prata, sapo, maçã, azul, peruana,                                                                                           
gigante, engana-ladrão, guariba, inajá,                                                                               
três-pencas, índia, pacovão e chifre-de-                                                             
boi, costelão, seda 

Milho 2 Cultivo anão e duro (três meses, branco)  

Espécies cultivadas e suas variedades citadas, segundo denominações 
locais nos componentes do sistema de produção, na calha do Rio 
Solimões, Amazonas. 2003-2004. Fonte: Noda et al. (2007). 
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Sociodiversidade e Biodiversidade 

Ariá (Calathea allouia) 

Agroecologia e conservação da agrobiodiversidade 

Conservação in situ 
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 Agroecologia e conservação da agrobiodiversidade 

Conservação e amplificação da variabilidade genética 
Técnica de cultivo da mandioca - Martins, 2005 

 
a. rodízio de áreas em produção e em pousio (capoeiras); 

b. na capoeira a introdução de espécies selvagens em associação 
com o arranjo espacial das plantas, permite a ocorrência de 
hibridações inter e intraespecíficas e, em consequência, a 
produção de recombinantes;  

c. plantas oriundas das sementes passam por um processo de 
seleção natural e artificial intensa; 

d. fenótipos interessantes no estágio adulto são colhidos pelo 
agricultor tradicional para a propagação vegetativa e são 
incorporadas à coleção de variedades; 

e. fluxo gênico no nível comunitário e macrogeográfico, 
amplificando a variabilidade genética da espécie, ocorre como uma 
consequência de um procedimento cultural dos agricultores 
tradicionais: o compartilhamento de recursos genéticos. 
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Agroecologia e  
conservação da agrobiodiversidade 

Plântula resultante da brotação 
do tolete 

Planta resultante da germinação de 
semente 11 



Características das Formas de Produção Tradicionais 

• Processo produtivo:   força de trabalho familiar;  

• Destino dos produtos: basicamente direcionada ao atendimento 
das necessidades da manutenção e reprodução biológica e social 
da família;  

• Produção diversificada e estável no decorrer do ano:  Segurança 
alimentar; 

• Pluriatividade:  agrícolas, extrativismo animal e vegetal e criação; 

• Ambientes e recursos naturais acessados: roça, floresta, capoeira, 
rio, lagos; 

• Relações econômicas sociais tradicionais: ajuda mútua, economia 
da reciprocidade e compartilhamento de recursos genéticos. 

Organização Social dos Agricultores Tradicionais 

 do Alto Solimões 
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Paraná - pesca 

Roça  
Capoeira 

Roça 
Sítio 

Roça 
Sítio 

Floresta de várzea – extrativismo 
vegetal e animal Rio 

Solimões 
Pesca  

Arranjo dos componentes dos sistemas de produção:   
ambientes e produção diversificados  

Comunidade Novo Paraíso, Benjamin Constant/AM. Fonte: NODA, S. N (2000) 
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Vista frontal de sítio na várzea Solimões - Amazonas 

Arranjo dos componentes dos sistemas de produção:   
ambientes e produção diversificados  
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Acerola       A6        4 
Abiu           A3        1 
Açaí           A5         3 
Bacaba       B1        5 
Banana       B5      32 
Cacau         C1      13 
Caju           C5         5 
Coco           C21       3 
Cupuaçu      C29      8 
Jenipapo      G1       1 
Graviola       G2     10 
Goiaba        G3        5 
Ingá            I2        4 
Laranja        L2        3 
Mamão         M4      4 
Mandioca      M5      6 
Mangueira     M6      1 
Mari              M10    1 
Pimenta         P7      3 
Quiabo          Q1      1 
Taperebá       T5        1 

 Distribuição espacial de espécies agrícolas no sítio. Localidade: São 
Francisco Padre Lima. Ilha do Ariá. Coari.   09.12.2003. Cota: entre E (7,38m) e F 
(7,72m). Área do sítio: 3.285 m2 . Parte mais elevada em relação ao canal de 
drenagem principal: 8,00 metros. 
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Características  das formas de produção tradicionais  que favorecem a 
conservação in situ: 

1. as áreas comunitárias onde ocorrem o processo de conservação e/ou as espécies 
conservadas são compartilhadas pelas comunidades (manejo e a colheita são 
comunitárias); 

2. as demandas alimentares das famílias são garantidas pela diversidade de produtos 
gerados pela agricultura tradicional; 

3. elevado nível de variabilidade genética intraespecífica mantida nos cultivos; 

4. fatores ambientais que interferem no processo seletivo e evolução das populações: 

4.1. manejo tradicional: adaptação genética aos ambientes naturais e heterogêneos 
(competição interespecífica, sombreamento, solos de baixa fertilidade), proteção 
contra predadores naturais, dispersão natural, rusticidade, período de produção 
prolongado;  

4.2. manejo convencional: adaptação aos agrossistemas (controle ambiental), alta 
resposta aos fertilizantes químicos,  período de colheita concentrado, uniformidade e 
aparência do produto. 

Conservação de Recursos Genéticos in situ 
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Açaí do Amazonas 
Euterpe precatoria 

Pupunha 
Bactris gasipaes 

Áreas de ocorrência de fruteiras nativas nos sistemas de 
produção de agricultores tradicionais (Capoeira) 
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Áreas de ocorrência 

Camu camu (Myrciaria dubia) em  várzea 

Pupunha (Bactris gasipaes)  
em terra-firme 

Lago na cheia 
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Espécies frutíferas que ocorrem  em maior frequência (Frequência 
Relativa) nos componentes dos sistemas de produção de 
agricultores tradicionais das Comunidades  Guanabara II e Nova 
Aliança, Benjamin Constant/AM.  

Espécies Agrícolas 
Componentes do Sistema de Produção 

Capoeira 
Inicial 

Capoeira  
Avançada 

Roça Sítio Floresta 

Inga sp. 5,13 3,95 2,94 7,14 1,19 
Euterpe precatoria 1,71 2,26 0 0 1,06 
Bactris gasipaes 1,71 3,39 11,76 8,33 0 
Pourouma cecropiaefolia 2,56 2,82 2,94 8,33 * 
Pouteria caimito 1,71 1,69 2,94 8,33 * 
Theobroma grandiflorum 0 2,26 2,94 3,57 * 
Oenocarpus bacaba  0 1,13 2,94 2,38 0 
Anacardium occidentale 0 0 0 2,38 0 
Mangifera indica 0 0 0 2,38 0 
Theobroma cacao 0 0,56 2,92 1,19 0 
Musa spp. 14,53 6,21 23,53 8,33 0 
* Ocorrência de espécies de mesmo gênero 
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a. Manutenção da estabilidade dos níveis de biodiversidade dos 
agroecossistemas; 

b. As variedades locais (populações) são cultivadas e conservadas 
pelos agricultores mantendo a variabilidade genética das 
espécies, condição necessária para continuidade do processo de 
melhoramento;  

c. os propágulos (sementes e mudas) compartilhados são 
incorporados e mantidos pelos agricultores. Esse 
compartilhamento dos recursos da agrobiodiversidade, por 
meio de uma rede cultural, sociocultural reforçam os 
mecanismos de manutenção da variabilidade genética e  
garantem a segurança alimentar nas comunidades.  

 

Agroecologia e conservação da agrobiodiversidade 

 
Estratégias para sustentabilidade dos sistemas produtivos 
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d. as sementes compradas ou “doadas” pelos órgãos públicos de 
fomento e extensão rural são utilizadas nos plantios e parte 
das sementes colhidas é armazenada pelos agricultores 
para uma posterior semeadura, ou seja, esses 
agricultores mantêm a posse do material reprodutivo.  

 

e. As melhorias dos sistemas de produção e geração de renda 
monetária deverão ocorrer em consonância com a 
organização social, cultural e costumes locais. 

 

 

 

 

 

  

Estratégias para sustentabilidade dos sistemas produtivos 
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a. As instituições e pesquisadores estabelecem parcerias em 
projetos de conservação e melhoramento genético in situ 
estabelecendo regras muito claras sobre o acesso aos 
recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais; 

 

b. As propostas de modificações aos métodos de 
melhoramento tradicionais, se houverem, não deverão 
provocar restrições à variabilidade genética das 
populações conservadas in situ. Entende-se que os 
consumidores preferenciais das variedades criadas serão os 
agricultores familiares que, via de regra, adotam os sistemas 
de policultivos e agroflorestais, no sentido lato. 

Melhoramento genético participativo 
 

Experiência do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – INPA 
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Localização geográfica de atuação do INPA/UFAM - Alto Solimões, AM. 



• Quaisquer atividades de trabalho a serem executadas nas 
comunidades devem ser do conhecimento e ter o 
consentimento dos comunitários para atuação; 

• A manipulação e a retirada de qualquer material das 
comunidades devem ser precedidas, por parte do visitante, 
de explicação clara aos comunitários a respeito dos 
procedimentos, finalidades e destinos  dos materiais 
coletados; 

• Em qualquer hipótese todo material coletado deve ser 
destinado exclusivamente à pesquisa científica; 

• Todo o material coletado deve ser incorporado às coleções 
de órgãos de pesquisa e claramente identificados quanto 
à sua origem; 

Sistema de Conservação e Melhoramento  
de Recursos genéticos in situ  

 
Regras e Procedimentos 
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•  É expressamente proibido requerer ou ceder direitos de 
patenteamento, comercializar ou fazer uso para obter benefícios 
econômicos a partir do material coletado ou qualquer fração, 
genes ou moléculas, detectadas ou extraídas do mesmo;  

• O projeto tem como princípio estimular o processo de 
compartilhamento de recursos genéticos entre os 
produtores tradicionais e agricultores familiares. Neste 
caso, o processo de compartilhamento deverá ocorrer 
diretamente entre os seus atores, as comunidades rurais 
organizadas; 

•  Nenhum membro da equipe de pesquisadores - ou seu 
convidado está autorizado a fazer uso dos recursos genéticos 
coletados nas comunidades parceiras ou mesmo em outras 
comunidades que não o previsto nestes princípios. 

Regras e Procedimentos 
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Abiu (Pouteria caimito)  

Recursos disponíveis nas comunidades e áreas comunais 

Variabilidade de formatos dos frutos 
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Mapati (Pourouma cecropiaefolia) 

Cachos de mapati em locais de comercialização em 
Tabatinga, AM 
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Sapota (Quararibea cordata) 
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Sistema de Conservação e Melhoramento  
de Recursos genéticos in situ  
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Populações Tradicionais e Etnoconhecimento  
em Recursos Genéticos Vegetais 30 



 
 

Atividades de melhoramento e conservação participativa 

Agroecologia e Pesquisa Participativa 
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i 

Amostragem em populações de abiu 

Avaliação de crescimento de 
sapota 

Preparo de sementes para ensaio de 
procedência de abiu 32 



Ensaio de procedência em área de 
capoeira em Manaus/AM 

Açaí do Amazonas 
Euterpe precatoria 

Avaliação de crescimento  
Comunidade Nova Aliança  

Sapota 
Quararibea cordata 33 



Afirmação 
Cultural dos 

Povos 
Tradicionais 

do Alto 
Solimões 

Organização 
Comunitária e 

Autonomia 

Povo Cocama de Guanabara II  

Comunitários na Câmara Municipal de 
Benjamin Constant/AM 34 



Melão 

Ariá (Calathea allouia) 

Hortaliças Convencionais  
e não Convencionais no Trópico Úmido  

Programa de Conservação e Melhoramento Genético do INPA 

Feijão macuco  
(Pachyrrhizus tuberosus) 

Cubiu (Solanum sessiliflorum) 
 Inhame e Taioba  

(Colocasia spp. e Xanthosoma  spp.) 
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Bertalha  
(Basella alba) 

Feijão de Asa 
(Psophocarpus tetragonolobus)  



Melhoramento genético do tomateiro para resistência à bactéria 
Ralstonia solanacearum causadora  da “murcha bacteriana “   37 



Genética da Resistência ao Calor  

Evolução da longitude do estilo. (a) espécies 
selvangens ancestrais; (b) S. lycopersicum cerasifirne 
e cultivares primitivas; (c) cultivares locais dos 
Estados Unidos  e Europa e (d) cultivares modernas. 

Villareal (1980) – A herança da resistência 
ao calor é complexa. Algumas introduções 
têm alta viabilidade do pólen, algumas 
possuem alta viabilidade do estígma, 
algumas possuem alta produção de pólen 
e algumas apresentam menor 
prolongamento do estígma.  
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Atualmente a cultivar Yoshimatsu esta sendo cultivada em escala comercial 
em vários municípios do Estado do Amazonas, viabilizando o cultivo do 
tomate em locais onde a abastecimento era realizado através da importação.  39 



Pimentão 
Resistência a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  
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1. O uso e manejo dos recursos naturais vem permitindo a 
autossuficiência alimentar e sustentabilidade dos 
processos produtivos e conservação da biodiversidade; 

 

2. A interação entre pesquisadores e agricultores vem 
estabelecendo o diálogo entre a ciência e o saber tradicional. 
O conhecimento derivado desta relação vem produzindo 
importantes subsídios para o entendimento da dinâmica 
evolutiva na domesticação das espécies cultivadas.    

Sistema de Conservação e Melhoramento  
de Recursos genéticos in situ  
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3. A compreensão do saber tradicional por meio de sua 
decodificação na linguagem científica atuará no sentido do 
reconhecimento, por parte da Sociedade, da importância do 
papel dos agricultores no processo de conservação da 
agrobiodiversidade e, consequentemente, na conservação 
dos agroecossistemas. 

Sistema de Conservação e Melhoramento  
de Recursos genéticos in situ  
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