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-
ram responsáveis pelo desenvolvimento da 

-

-
-
-

de parte da destruição dos recursos naturais 

-

-

-
de de aproveitar as etnotecnologias gestadas 
pelos próprios produtores, considerados mais 

-
rogeneidade tecnológica existente na região. 

para um contexto de médio e longo prazo.

-

-

-

-

-

-

ABSTRACT RESUMO 

Keywords

1 Introdução

Neste artigo procurar-se-á en-

plantas e animais, inventores e des-

pelo desenvolvimento da agricultura 
-

zônia. Esses pioneiros nem sempre 
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agrícola, mas indivíduos dotados de 
grande curiosidade, sentido de obser-
vação, perseverança e perspicácia em 

tecnologias agrícolas utilizadas na 
-

plantada pelos imigrantes (nacionais 
-
-

Da civilização indígena, tem-
-se o produto emblemático da ali-
mentação regional representada 

-
volve a descoberta e a domestica-
ção dessa planta e o processo de 

anos. Dezenas de plantas alimentí-
cias, medicinais, corantes, insetici-

-
das pelos indígenas, cuja presença 
comprovada na Amazônia data 

-

de captura e do ecossistema ao seu 
redor, da cultura, da organização 
social, entre outros atributos. Por 

-

atribuem aos indígenas a domes-

-

O segundo aspecto diz respei-
-

porcionada pelos imigrantes, tanto 
-

tabeleceram na Amazônia. A maior 
-
-

ploradores estrangeiros interessados 

-
-

escreveu um enorme tratado sobre a 
região amazônica, Tesouro descoberto 
no máximo rio Amazonas

-
cultura praticada na época. Esse li-

-
suítas promovida por Sebastião José 

-

-
mas atividades, como a lavoura de 
mandioca, técnicas de pesca e caça, 

muitas são ainda utilizadas (DA-

ocorreu uma completa mudança dos 
cultivos, atividades, processos utili-
zados, etc. 

-

-

drenando para a região amazônica, 
-

técnicos, empresários, agricultores 
e vendedores de insumos agrícolas. 

-

cupuaçu, laranja, cacau, guaraná, 

polpas, palmito, grãos, pecuária, re-
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exterior geraram muitas tecnolo-

-
na, Acacia mangium -
tios mecanizados de soja, algodão, 

-
siva, laranjeira, dendezeiro, entre os 

o Projeto Radambrasil, a prospec-
ção por meio de satélites, as desco-
bertas minerais, o entendimento do 
ecossistema amazônico e dos avan-
ços nas diversas áreas disciplinares. 

locais, correlata com a agricultura, 
-

mineiro Domingos Soares Ferreira 
-

raense Emílio Goeldi, seria um con-

autóctone, então dominada pelos 
exploradores estrangeiros. A Com-

-

trouxeram inestimáveis resultados 
para a seringueira e para a silvicul-
tura na Amazônia respectivamente. 
A despeito das críticas com relação 

-
-

ros no país.

-
-

ção de tecnologia local. A criação 
da Escola de Agronomia da Ama-

-

e estaduais, a instalação da Ce-

agricultura na região. 

agrícola nos Estados do Ama-
zonas e Pará é bastante antigo e 
tem origem na Escola Universitá-

a mais antiga do país, com a cria-
ção da Escola Média de Agricultu-

Escola Agronômica de Manaus, 
diplomando a primeira turma de 

-

razão do prêmio máximo conce-
dido pela Embrapa. A criação da 

-
pulso para a geração de tecnologia 
agrícola na região. 

são aditivos, associativos e multipli-
cativos

e do presente podem ser somados, 
produzindo descobertas ou inter-

ser associativos, cujo conjunto de 
-
-

uma descoberta pode desencadear 
-
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2 Os introdutores de plantas e animais 
(biopiratas positivos e negativos)

 Na Amazônia, o papel dos 

responde pelo sucesso de muitas 
atividades agrícolas. Pode assumir 

-

de recursos genéticos para outros 
locais, promovendo a desintegração 
econômica ou a perda de oportu-

biodiversidade amazônica são trans-
plantadas para outros locais, como o 

-
-

da Cubículo de Antônio Dias Ribei-

-

-
lo, entre outros, a região amazônica 
perde oportunidades de geração de 
renda e emprego.

-

-
-
-

maioria constituem resultados indi-
-

amazônica tiveram vocação voltada 

com perseverança e nunca seguindo 

 Entre esses pioneiros dos sé-
-

-

-
-

bubalino, também trazido da Guiana 

-
ciou o primeiro grande plantio de se-
ringueiras no país na região de San-

-

-

tornando o País um dos grandes 
produtores mundiais dessa cultura 

-
moeiro, da variedade Sunrise Solo, 

-

introdução da biodiversidade exóti-
ca ainda ocorre na época contempo-
rânea como o noni, introduzida no 
estado do Pará por Noboru Sakagu-

-

-
-

tuou os primeiros plantios na sua 
propriedade, localizada no municí-

-
tas estão amplamente disseminadas 
no estado do Pará. Uma planta or-
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namental, a mussaenda (Mussaenda 
alicia

Figura 1
nacional e mundial

-

-

O maior plantio de pimenta-
-do-reino com tutor vivo de gliricí-

Tangará no município de Santo An-
tônio do Tauá, PA, na propriedade 

-
ca Dominicana por Armando Kouzo 

-

-
son Pereira introduziu a variedade de 

-

disseminação para todo o País.
As oportunidades para a bio-

diversidade amazônica vão depen-

vinte ou trinta anos para o pau-rosa, 
tucumãnzeiro, uxizeiro, puxurizeiro, 

-
máticas, inseticidas, etc., procurando 

-

-
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pados com a publicação de traba-

tem prejudicado seriamente as pes-

3 Os desbravadores ou destruidores?

-
tão ambiental pós-assassinato de 

dos desbravadores, responsáveis 
-

dos, municípios, grandes empreen-

ideia da destruição da Amazônia. 

acrônimo criado com as iniciais dos 

-

constitui um celeiro dos atuais des-

São exemplos desses pionei-

-
ponsáveis pela imigração japonesa na 

-

cuja lista de personagens seria imen-
-

nais, regionais, estaduais, municipais 
ou locais. Não se pode deixar de men-

e das grandes obras como a abertura 

Na época contemporânea, o 
-

rianos1

e do exterior e arriscando em novos 
-

pansão ocorreu com o plantio de arroz 
irrigado em Roraima, desativado em 

aproveitando a experiência iniciada em 

o plantio pioneiro no atual município 
-

de gmelina, eucalipto e pinus em larga 
escala na Amazônia com a implanta-

-
-

-

-

de cupuaçuzeiro em escala comercial 

-

-
-

1 -
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pioneiros nos plantios com açaizei-
-

de Xanxerê, SC, no plantio de mais 
-

considerado o maior do mundo 
-

-

-
-

nageado pelo governador do esta-

adoção de sistemas mais susten-

pela sobrevivência. 
Em Roraima, cabe destacar 

a introdução da Acacia mangium, 
-

matéria-prima para serraria e celu-
lose, e conta, atualmente, com uma 
área plantada de aproximadamen-

as críticas sobre o empreendimen-
to, trata-se de repor com cobertura 

-
tamente desmatadas e degradadas. 

A expansão de arroz irrigado 
no estado de Roraima permitiu o 
abastecimento desse produto para 
a cidade de Manaus e de outros 

-

a desocupação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, onde os ar-

contínua da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, determinando a reti-
rada dos não indígenas da região. 

A lista seria imensa, muitos 
em nível local, como o maior plantio 

da Sococo, no município de Moju, 

no município de Dom Eliseu, PA, 

do agrônomo sergipano Antônio 

-
xe mudas de laranjeiras de Sergipe, 
iniciando os primeiros plantios no 

cultivo de abacaxizeiro em Flores-
ta do Araguaia, PA, tornando-se 

Arari, PA, desenvolvido por Paulo 
-

de outros exemplos. No início da 

do Grupo Concrem, deu início ao 
plantio do paricá (Schizolobium ama-
zonicum
Eliseu e Paragominas, em escala co-

-
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4 Os inventos e inventores

-

-
senvolveu o primeiro protótipo da 

-
do o processo de substituição das 

-
ras de madeira.

O primeiro modelo de apa-
-

na localidade Sapecado, no mu-
-

tra variante desse coletor de açaí 

amarrado na ponta de uma vara. 

Carlos Hans Müller, da Embrapa 
Amazônia Oriental, antevendo as 
possibilidades do cultivo do açai-

-
rando a possível escassez de mão 

para escalar os estipes, elaborou 

alumínio. Essa vara, com compri-

em sua parte terminal uma lâmi-
-
-

açaí era trazido até o solo por um 

-

Um terceiro modelo de apa-

-
-

e desenvolveu uma vara com um me-

escaladores. Com um trator e dois 
operários, um em cada lado de uma 
caçamba acoplada ao trator, vão ro-

-
-

outro. Com esse procedimento, con-

O aumento da produtividade da mão 
de obra é grande se comparado com 

outro problema decorrente da adu-
bação orgânica com cama de aviário, 

-
Solenopsis spp.

pés de açaizeiros plantados nas áreas 
-

escalada das árvores. Nas várzeas, 
-

Em alguns pomares de açaizeiro, vi-
gias com espingardas são mantidos 
na área, até o anoitecer, para evitar 
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-
-

-

de Abaetetuba, PA, divulgou no 
Globo Ecologia (edição de 4 de 

-
-

mais ergonomia e rendimento. O 
-

-
pe do açaizeiro, cuja patente está 

-
tuou o depósito de patente da má-

-

-
junto no tronco da palmeira para 

-
-

-

proporcionar a subida e a descida 

-
-PA, realizou-se a demonstração 

A grande novidade é um apa-
-

te em uma vara de alumínio, com 
uma crista para dar um corte no 

desenvolvido por um operário de 

e está revolucionando a extração. 
Esses inventos são indicadores de 

-
do e laborioso serviço de subir nos 
estipes de açaizeiros seja substituí-

-
do varas telescópicas de alumínio 
e tratores com carretas. Esse proce-
dimento seria apropriado também 

Bactris gasipaes -
tituindo o atual processo de corte 

-
volvendo, no mínimo, duas pesso-
as. Com isso, permitiria aumentar 
a produtividade da mão de obra, 
evitando a incorporação de mão de 

de subir nos estipes, além das co-
-

tio em grande escala. 
Outra invenção notável é a 

agricultor potiguar João Ferreira 

-
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Figura 2

Elias Amorim de Menezes e João Tomé de Farias Neto. 

-
-

mizu são amplamente utilizados.
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Figura 3

  

 
 

 

agrícolas na Amazônia têm conse-
guido provocar impactos no setor 
produtivo, positivos e negativos, in-
dependentemente da sua origem de 

-
mos modernos. Tenta-se listar as tec-

-

seria motivo para outro artigo. 

- A expansão do cultivo me-
-

dão, arroz e caupi, sobretudo 
nos estados de Mato Grosso, 

-

de Mato Grosso tornou-se o 
maior produtor de algodão 
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Técnicas de cultivo de arroz 
irrigado em Roraima, Mara-

-
-

cantins.
- O sistema de plantio dire-

-

utilizada pelos produtores da 

de grãos.

-

-
-
-

-
ção com a introdução de ca-

-

a maioria das áreas de pastos 
da Amazônia. Há tecnologias 

recuperação de pastagens de-

-
cies madeireiras exóticas como 
a gmelina, eucalipto, teca, 

aca-
cia mangium e nativas como o 

-
jó, entre outros, totalizando 

- Técnicas de plantio de pi-

menta-do-reino levou o País a 

-

-

-
-

lecimento de um centro pro-
dutor de sementes de juta no 

até a sua desativação.
 - Cultivares de mandioca 
adaptadas para as áreas de 

-
tos culturais. A despeito de 
o estado do Pará ser o maior 
produtor nacional de mandio-
ca e componente básico da ali-

-

essa cultura.
-

tração madeireira na Amazô-

estão sendo utilizadas para 
projetos de extração madeirei-
ra e de comunidades.
- Tecnologias com relação ao 
cacaueiro pela Ceplac, permi-

plantado no estado do Pará, 

-
duzidas no estado do Pará, 
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plantados.
- Técnicas de criação de bu-

-

estados do Pará e Amapá con-

nacional.
- Domesticação da seringueira 
a partir dos plantios da Ford 

-

Gerais, Espírito Santo, Paraná, 
permitindo ultrapassar a pro-

-

a seringueira mudou-se da re-
gião amazônica para o Sudeste 
do país.
- Manejo de açaizais nativos 
em áreas de várzeas do estuá-
rio amazônico para produção 

- Domesticação do guaranazei-

-
ção nacional, seguido do esta-

- Utilização de motosserras, 

-
-

dutores para aumentar a pro-
dutividade da terra e da mão 
de obra.
- Domesticação inicial de pei-
xes amazônicos (pirarucu, 

-

comercial em grande escala 

A piscicultura teve grande 
avanço em Mato Grosso, Ma-

Rondônia e Pará, nessa ordem.
- Açaizeiros para produção de 

com e sem irrigação, estimula-
dos pelo crescimento do mer-
cado.

permitiu a expansão dessa 

-
munidade de Arauaí, municí-
pio de Moju, PA, associados 

os plantios de dendezeiro em 

-
-

mos.

de cupuaçuzeiros resistentes 
a vassoura-de-bruxa, permi-

-
res, sobretudo nos Estados do 
Pará, Amazonas, Acre, Rondô-

-
ra, permitindo o plantio de 
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-

-

da atual produção sejam pro-
venientes de plantios em gran-

-
dade do seu plantio decorre 
do longo tempo para a entrada 

casas e em plantios consorcia-
-

- Domesticação da malva, erva 
-

passou a ocupar o lugar da 
juta e a produção de sementes 
para distribuição nas áreas de 
várzeas dos estados do Ama-
zonas e Pará. 
- Desenvolvimento de Siste-

-
nos nipo-brasileiros de Tomé-

mundial e como modelo de 
ocupação da Amazônia, utili-
zando áreas degradadas.

-
res.

-
naneira do grupo maçã e prata 
para conter a sigatoka-negra, 

-

município de Almeirim, PA. 

alcançou Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais, e em outubro, o 
estado de Santa Catarina. 
- Sistemas de agricultura sem 

desde a utilização de tratores 
e implementos inovadores até 

-
nologia convencional.

-

-

(manejo de bacurizeiros, uxi-
zeiro, tucumanzeiro, maracu-

-

de aves, etc. Para muitas des-

abacaxizeiro, maracujazeiro 
e laranjeira, o estado do Pará 
destaca-se nacionalmente. 
- Fruteiras exóticas como o ma-

porta de entrada no estado 

para os estados do Nordeste e 
Sudeste.
- Plantios de jaborandi nos Es-

início do processo de domes-
ticação de pau-rosa, bacurizei-
ro, camu-camuzeiro, uxizeiro, 
plantas ornamentais, aromáti-

- Na área de produtos agroin-

-
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-
mento do couro de peixe e ou-
tros produtos obtidos por meio 

Cerveja com aroma de bacuri, 
açaí, taperebá e priprioca, suco 
de açaí com diversos sabores, 
maniva pré-cozida, maniçoba 
e pato no tucupi congelado, 

-
ram desenvolvidos pela inicia-

- Tecnologias agroindustriais 
-
-

do, oleaginosas, secagem ma-

tem sido desenvolvidos.
- A contribuição institucional 

pelo Instituto Agronômico do 
-
-

são do cacaueiro na Amazônia 
após a instalação da Ceplac em 

da Embrapa na domesticação 
do cupuaçuzeiro e do guara-
nazeiro com lançamento de 
cultivares, das técnicas de cria-
ção e manejo de peixes pelo 
Inpa e Instituto de Desenvolvi-

do manejo do açaizeiro pela 
Embrapa Amazônia Oriental 
e Museu Paraense Emílio Go-

-

-
são da soja na Amazônia pela 

Mato Grosso do Sul, entre ou-

dos movimentos sociais des-
taca-se a criação de reservas 
extrativistas tendo como ícone 

considerado como modelo ide-
al para a Amazônia, a despeito 

-
tas tecnológicas decorriam do acaso e 
da sorte. Isso ocorreu, por exemplo, 

-
-

-

problemas agrícolas e ambientais, e 
-
-

-

das críticas dos reitores das Univer-
-

desenvolvimento e do setor privado, 
-

os estados da Região Norte. Propos-
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-
pera a Europa, estão condenadas ao 

-
sidade de propostas estaduais para 

-
-

-
das. A despeito desse avanço, a comu-

da destruição dos recursos naturais 
-

-
dutores estão necessitando. 

-

da tecnologia gestada pelos próprios 
produtores na região. O sinal de de-
senvolvimento seria a redução dessa 
participação, válida, também, para as 

-
-

-
veitar as etnotecnologias gestadas pe-
los próprios produtores, considerados 

-

modelo não pode servir para um con-
texto de médio e de longo prazo.
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