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O SISTEMA 
AGRlCOLA 
TRADICIONAL 
DO RIO.NEGRO 
O Brasil é reconhecido como um país de grande 
riqueza natural, mas há pouca valorização dos conhe 
cimentos dos povos originários, corresponsáveis pela 
diversidade agrícola e biológica existente. É nesse 
contexto em que se insere a pesquisa que levou, em 
2010, ao Registro do Sistema Agrícola Tradicional do 
Rio Negro. Considerá-lo Patrimônio Cultural do Brasil 
significa o reconhecimento do papel desempenhado 
pelos agricultores indígenas como selecionadores e 
conservadores dessa importante agrobiodiversidade. 

O Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro foi reco 
nhecido Patrimônio Cultural do Brasil por se situas 
num conjunto de campo de expressões e saberes que 
se relacionam às formas dos grupos de produzirem 
alimentos e se alimentarem, do manejo dos espaços e 
das plantas cultivadas. Entre toda a diversidade socio 
cultural do Rio Negro, onde convivem cerca de 23 

~as indígenas, existem alguns conhecimentos e 
oráttcas que, com variações, tornaram-se comparti 
ados pelo baixo, médio e alto curso do rio. 

O uso da palavra "sistema", no título, indica um 
conjunto de elementos em interação. A abrangência 
da noção de agricultura indígena atravessa domínios 
da vida cultural, social e material dos grupos, para 
muito além do seu uso funcional de produção e 
consumo. As regras sociais que favorecem os laços 
matrimoniais entre indivíduos de grupos distintos 
acabam por contribuir para um complexo sistema de 
trocas entre eles. Assim, não apenas alimentos e 
sementes são repassados, mas também as técnicas de 
plantio e colheita, a confecção de artefatos, as narra 
tivas e os benzimentos. 

Dentre a grande variedade de plantas cultivadas estão 
o açaí, a pimenta, o abacaxi, a banana e o cará e, 
sobretudo, a mandioca, que é o alimento mais impor 
tante desse Sistema. Em outras palavras, a mandioca e 
seus produtos derivados - presentes na base alimentar 
indígena, como a farinha, o beiju e a bebida fermen 
tada, caxiri - são encontradas em todas as comuni 
dades do Rio Negro e servem como um elo de trocas 
sociais entre as etnias. 

As ações de salvaguarda são planejadas com o objetivo 
de garantir as condições sociais e materiais de 
produção e transmissão de saberes do Sistema. Para a 
elaboração e execução dessas ações, o IPHAN conta 
com a parceria das associações indígenas que repre 
sentam as comunidades detentoras - ACIMRN 1, FOIRN 2e 

ASIBA3 - e instituições da sociedade civil, como o Insti 
tuto Socioambiental (ISA), ou de pesquisa, como o 
Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), da 
França, assim como o apoio de outros órgãos governa 
mentais. 

As ações de salvaguarda podem ser agrupadas em 
quatro eixos principais: gestão participativa, a partir 
do incentivo à criação de conselhos consultivos de 
conhecedores indígenas - Conselhos da Roça - que 
avaliem as ações de salvaguarda em andamento e 
capacitação e apoio à autonomia das associações 
indígenas; valorização da transmissão de saberes à 
geração jovem urbana, cada vez mais escolarizada, e 
distante da prática da agricultura; difusão para divul 
gação do bem através de materiais textuais, audiovi 
suais e apoio a seminários e, por fim, sustentabfüdade 
e apoio à conservação da agrobfodiversidade, 
através do acompanhamento das políticas de incentivo 
à modernização da agricultura local, para que a 
introdução de· novas técnicas respeitem os conheci 
mentos tradicionais associados ao Sistema. 

1 Associação das Comunidades Indígenas do Médio Rio Negro 
2Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
3 Associação Indígena de Barcelos 






