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CULTIVO DE PLANTAS PERENES NA AMAZÔNIA 

Mário Dantas1  

Na região amazônica, como em todo o trópico úmido, 
a forma de agricultura primeira e intensamente praticada 
é a agricultura migratória. No entanto, analisando a agri 
cultura indígena, já se pode encontrar o cultivo, em pe 
quena escala, de plantas perenes (fruteiras, medicinais, 
etc.). O cultivo de plantas perenes, na forma de agricul 
tura convencional recente, teve início na região quando, 
em 1926, Henry Ford adquiriu cerca de um milhão de hecta 
res de terras. e implantou, nos moldes do sudeste asiáti 
co, uma grande "plantation" de seringueira. Acentuou-se, a 
partir de 1933, com a introdução da pimenta-do-reino, e 
há aproximadamente doze anos, com o plantio de híbridos 
de cacau trazidos da Bahia, seguindo-se os cultivos de 
dendê, café, guaraná e castanha-do-brasil. A potencialida 
de da região amazônica para os cultivos perenes é indiscu 
tível, em face de sua vocação florestal. Os sistemas de 
cultivo de plantas.perenes são os que melhor imitam a f lo 
resta, principalmente em relação à cobertura do solo e ci 
clagem de nutrientes. Entretanto, apesar das vantagens 
ecológicas, há desvantagens ligadas às limitações de mer 
cado, à expansão da área cultivada, bem como problemas de 
pragas e doenças. A pesquisa, porém, tem gerado resulta 
dos altamente positivos que confirmam estes cultivos como 
alternativas de uso dos solos amazônicos de baixa fertili 
dade. 
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