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A agricultura tradicional vem se desenvolvendo no Estado do Amazonas a partir 
dos nutrientes liberados com a queima da biomassa. Entretanto, já se sabe que o 
fogo ocasiona perda contínua dos nutrientes minerais e da matéria orgânica do solo. 
Outro efeito é a perda irreversível de cerca de 70% das espécies arbóreas nativas, que 
não conseguem regenerar-se em ambientes degradados. O objetivo dessa ativida-
de é levantar experiências em estilos de agricultura, com ênfase em Agroecologia, 
das comunidades tradicionais nos municípios de Maués, Barreirinha, Boa Vista dos 
Ramos e Parintins. O levantamento é realizado com o uso de entrevistas semiestru-
turadas, observações no campo, passeio transversal, matriz de necessidades, mapa 
da área, croquis das propriedades e histórico da utilização dos recursos naturais, o 

-
tes. Sistematizadas as experiências, são disponibilizadas por meio de artigos técnico-

internet no site da Rede Agroecológica.

Diferentes fontes de adubação orgânica foram observadas em 78% das proprieda-
-

res que entraram em processo de decomposição), resíduos da fabricação de farinha 
de mandioca, esterco de diferentes espécies de bovinos e aves, folhas de palmeiras, 
composto orgânico, biofertilizante, calda de estrume e espécies diferentes de macró-

maior quantidade de mão de obra, porém esta é uma prática que vem sendo abando-
nada ao longo de três décadas, resultante de intervenções de inovação tecnológicas 
não apropriadas a este tipo de população. Dentre os muitos aspectos da comple-
xidade dos sistemas de produção utilizados pelos agricultores, vale ressaltar como 
principais, os sistemas de cultivo tradicionais com plantios de 100 anos, e outros com 
cerca de 50 anos. Outro sistema a ser destacado é a produção de alimentos para 
autoconsumo, que está sempre presente, e que embora direcionada para a própria 

local. (Mais detalhes em Castro et al., 2009 a; Castro et al., 2009 b).

-

O levantamento permitiu conhecer as espécies que mais se adaptam a esses sistemas 
e a maneira com que são exploradas, subsidiando futuros trabalhos que busquem 
melhorar os sistemas de manejo, o planejamento da produção e da comercializa-
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ção dos produtos gerados. Foram registradas 70 espécies vegetais nas áreas estu-
dadas. Observou-se que 38% destas espécies possuem múltiplos usos. Entre outras 

-
as são usadas como alimento, o ouriço usado em artesanato e adubo, além do uso 
da madeira de excelente densidade. Essa espécie possui alto potencial de acumular 

O tucumã é uma palmeira de uso múltiplo, a polpa dos frutos é bastante apreciada na 
região, sendo que no setor de artesanato são aproveitadas quase todas as partes da 
planta, sementes, palha, madeira e espinhos. Destaca-se também a pupunha, cujos 
frutos, associados ao do palmito desta espécie, servem a várias iguarias da culiná-

-

etnobotânica da região. (Dados completos em Lourenço et al., 2009)

O estudo das cadeias proporciona uma compreensão detalhada do comportamen-
to dos seus componentes econômicos e das tendências dos mercados. O estudo é 
fundamental para subsidiar estratégias de integração e articulação de políticas públi-
cas que venham potencializar a agricultura sustentável na região e para apresentar 

duas principais cadeias produtivas, a da mandioca e do guaraná. Na prática de cultivo 
da mandioca ainda se segue o modelo tradicional de agricultura. A mandioca após 
colhida é processada artesanalmente, obtendo-se produtos como farinha, tapioca, 
tucupi, goma, pé-de-moleque, crueira, manipueira e beijus. A maior parte desses 
produtos é utilizada para consumo da família, sendo os excedentes comercializados 
em feiras e na própria comunidade. O sistema de produção do guaraná é orgânico. 
Trata-se da principal cultura geradora de renda, sendo exportado para a Europa 
em forma de grãos torrados, através de intermediários. A maioria dos agricultores 
comercializa sua produção de forma isolada, em razão de que as associações exis-
tentes contam com poucos participantes. (Mais detalhes em Fernandes et al., 2009)

II Seminário de Agroecologia do Baixo Amazonas 
7 a 9 de outubro de 2009 
 Parintins, AM.

 Seminário de Agroecologia de Itacoatiara 
 30 de março a 01 de abril de 2009 
 Itacoatiara, AM

Seminário de construção do conhecimento agroecológico da Amazônia 
Ocidental

7 a 9 de outubro de 2009 
Parintins, AM
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 II Feira de saberes e sabores
7 a 9 de outubro de 2009;
 Parintins, AM

 Seminário sobre agrotóxicos
28 de outubro de 2010
 Manaus, AM

 Extração racional de óleo de copaíba 
 27 e 28 de julho de 2010
 Comunidade N. Sª. Rosário, Parintins, AM

Curso de compostagem
14 de maio de 2010 
 Comunidade Açaí - Parintins, AM

Curso de compostagem
Data

Comunidade Cabory - Parintins, AM

Agricultura sustentável 
 7 de outubro de 2010 
 Parintins, AM
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Levantamento da produção de hortaliças encontradas na feira da Paraíba no municí-
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-
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-
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-

-

Figura 10 - II Seminário de 
Agroeocologia do Baixo Am-
azonas 2009 – Parintins, AM. 
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Figura 12 – Participantes do 
curso de práticas de com-

Lourenço) 

Figura 11 – Participantes do 
curso de extração de óleo 

Nestor Lourenço) 


