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Resumo  

Esta trabalho visa avaliar as práticas agrícolas sustentáveis do P. A São Francisco, 

localizada no município de Canutama-AM, da perspectiva do uso sustentável de recursos 

naturais, tendo como um dos objetivos avaliar como e feito o processo de plantio, 

conservação do solo e manejo das culturas cultivadas e o uso dos resíduos vindos da 

criação animal e assim poder constatar de a realmente no assentamento práticas 

sustentáveis.   

  

1. Introdução 

O ano de 2014 foi considerado o ano mundial da agricultura familiar pelo fato de 
sua importância para toda sociedade, levando em consideração que a agricultura familiar 
corresponde com 70% dos alimentos consumidos pela população do mundo, de acordo 
com a FAO 2014. Essa não e a única contribuição da agricultura familiar para a 
população,  “também gera serviços ambientais benéficos para o meio ambiente, como 
sequestro de carbono, proteção de solos, regulação da água doce e outros” (Alan 
Bojanic, 2014),o que se procura fazer na agricultura familiar e com que esse meio de 
produção siga padrões em todo o mundo para que se tenha uma maior taxa de empregos 
e maior renda, e com um menor desgaste do meio ambiente, como relata Alan Bojanic 
“Atualmente, o mundo busca um modelo utilizado na agricultura familiar, que responda 
pelo aumento da produção para atender à demanda crescente de alimentos, que gere 
empregos e renda e que tenha relação mais sustentável com o ambiente” esse tipo de 
mudança podemos perceber que a população de uma modo geral, está procurando novas 
formas de desenvolver a agricultura , deixando-a de maneira mais sustentável possível, 
assim mantendo a produção com baixo dano ao meio ambiente, (BRANDENBURG, 
2005;DULLEY e MACHADO, 2009; GIORDANO, 1995). 

A agricultura familiar no Brasil enfrenta várias dificuldades para se ter uma 
produção de qualidade e uma renda de qualidade para o pequeno agricultor se mantenha 
em suas terras, isso ocorre pela desvalorização que eles sofrem, pelas pessoas que não 
vivem no campo. A uma enorme falta de conhecimento de pessoas da área urbana em 
relação a zona rural, que tão pouco valor para o trabalho dos pequenos agricultores, mais 
não são apenas essas questões que a agricultura famílias brasileira enfrenta a uma, 
“extraordinária vitalidade da luta por terra e da demanda por reforma agrária” 
(MEDEIROS, 2003). 

 Esse problema ocorre por conta de pessoas que não fazem parte da agricultura 
familiar, e se apossam de terras da reforma agraria para efetuarem vendas indevidas, ou 
formação de pastagens para criação de bovinos. Mas ainda há oradores que 
desconhecem o verdadeiro significado de agricultura familiar, e com essa questão 
levaram a Hugeslamarche (1998) e Nazareth Wanderley (1999) afirmar que a agricultura 
familiar é algo genérico, que incorpora múltiplas situações especificas, tendo o 
campesinato como uma dessas formas em particular. Outro fato que marca muito a 
agricultura familiar e a produção tanto animal quanto vegetal para consumo próprio, em 
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muitas regiões não só do Brasil, (NODA, 2006) relata que uma das características da 
agricultura familiar também é com ênfase na produção agrícola destinada ao 
autoconsumo; a produção é voltada para manter a reprodução biológica e social do 
agricultor familiar algo que é frequente na vida do agricultor, pois possui menores gastos 
se comparado a vida urbana. 

Mas as pessoas que não são do campo tem uma visão muito errada do agricultor 
como relata Martins (1986,) que na área rural de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 
Paraná, o homem rural é conhecido como roceiro e caipira. No nordeste, denomina-se 
tabaréu, entre outros nomes citados Brasil a fora, como no amazonas que o agricultor e 
conhecido como caboclo beradeiro, e diversos outros nomes, sendo que esses nomes 
são ditos para insinuar que são pessoas burras que não sabem de muita coisa, mais o 
agricultor realmente pode não ser sabido a ponto de ter o conhecimento da vida na 
cidade, mais se for levar para esse lado, quem vive na cidade sabem bem pouco sobre 
coisas da terra ou do campo por tanto cada uma tem seu conhecimento próprio. Com isso 
surgem vários, novos estilos de agricultura, vindos da resistência dos agricultores 
familiares, em que “os agricultores usam a diversos caminhos para se obter sucesso na 
vida do campo usando a tecnologia disponível para se ter uma melhor vida no campo e 
não ter que acabar com esse estilo de viver” (PLOEG, 2003).  

E em busca por uma vida mais tranquila no campo, a alguns membros da 
agricultura familiar procurando novas visões em relação a  técnicas de plantio de uso da 
terra e da forma de vida levada por eles no campo, assim procurando maneiras mais 
voltadas para a questão da sustentabilidade, os sirva para melhorarem  sua produção, e 
sua condição de vida no campo, sem causar grandes dados ao meio ambiente, sendo 
considerado como o conceito de sustentabilidade e como o estado final da transição 
agroecológica, (FEIDEN, 2001; ASSIS; FEIDEN, 2006). Em meio a tantas dificuldades há 
pessoas que a agricultura família e responsável por grande parte do desmatamento que 
ocorre em todo o Brasil KITAMURA (1994), relata que aproximadamente, 500 mil famílias 
de "pequenos agricultores" plantando cultivos anuais desmatam cerca de 500 mil ha/ano 
na Amazônia, com tendência crescente.   

Sendo algo que não vem a ser verdade pois a agricultura familiar não é a principal 
responsável por esse desmatamento excessivo. E por esse e outros motivos a uma 
grande discursão para mudar a maneira da agricultor familiar realizar sua produção, fazer 
com que ele passe a trabalhar na área já desmatada e sem queimar seus roçados. Mais 
isso para se torna uma realidade precisa de muita conversa e de apoio para o pequeno 
agricultor que muitas vez não recebe nem um tipo de assistência técnica. 
 

2. Objetivos 

 
Objetivo Geral  

Avaliação das práticas agrícolas do P. A São Francisco da perspectiva do uso 

sustentável de recursos naturais. 

 

Objetivo Específico  

 Analisar os cultivos e as práticas locais de implantação e manutenção dos 

mesmos; 
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 Analisar as práticas de manejo dos solos destinados ao plantio; 

 Descrever e analisar as práticas para cultivo de plantas perenes e anuais 

quanto a utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes; 

 Analisar o uso da agua nas práticas agrícolas (irrigação e drenagem); 

 Descrever e analisar o uso dos recursos para a criação animal; 

 Avaliar as políticas públicas de formação de pessoal qualificado e 

investimento em geração de conhecimento e tecnologia para aquicultura; 

 Descrever a interação do setor aquícola com outros setores produtivos. 

 

4. Metodologia 

O projeto de assentamento São Francisco localiza-se à margem da BR319, no 
município de Canutama-AM, a 65km da cidade de Porto Velho (RO) e 135 km do 
município de Humaitá-AM, pertencente à Micro Região do Vale do rio Madeira. Este foi 
criado pela Resolução INCRA 019 de 24 de Abril de 1993, com capacidade de 293 lotes e 
de acordo com o Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) 273 
famílias estão assentadas. Para averiguação das práticas adotadas 30 (trinta) membros 
adultos e envolvidos nas práticas de produção das famílias de assentados foram 
entrevistados, utilizando questionário semiestruturado. Nestas   entrevistas serão 
abordadas questões ligadas ás medidas adotadas na produção agrícola: que espécies 
são cultivadas ou criadas (perenes e anuais), presença de sistemas agro-florestais, 
práticas de adubação e controle de plantas invasoras e pragas, procedimentos de 
colheita, volume de produção, manejo do solo, utilização da agua e comercialização, estas 
informações, após coletadas, serão tabuladas e organizadas em sistema de informação 
(Foftware Estatístico – SPSS), com objetivo de estabelecer potencias indicadores de 
sustentabilidade das práticas adotadas. 

5. Resultados e Discussão 

Os produtores do assentamento P. A. São Francisco, possui uma grande variedade 
de cultivos, sendo que algumas espécies se sobre saem mais que outras, como e o caso 
do guaraná, do açaí, da mandioca e da macaxeira, tendo outros tipos de cultivos, que não 
se destacam tanto como o abacaxi, milho, feijão, arroz e outros como podemos ver no 
gráfico 1. Sendo feito a manutenção desses cultivos de maneira manual, com roçagem e 
posteriormente feito a queima para se realizar um novo plantio.   
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Gráfico 1 principais culturas 

  
As práticas realizadas pelos produtores, em sua grande maioria e feita de forma 

braçal, pois os produtores ainda utilizam o trabalho, sem a utilização de qualquer tipo de 
maquinário agrícola sendo feita a utilização de mão de humana para a limpeza e 
manutenção dos locais de implantação das culturas cultivadas, sendo feito as etapas de 
roçagem, em seguida queima e encoivaramento, como pode ser visto no gráfico 2, para 
então ser feito o plantio. 

Gráfico 2 Preparo da Terra 

 
Há uma diversidade muito grande em relação a plantas perenes entres os 

produtores do assentamento P. A. São Francisco, sendo realizado o plantio de açaí, 
guaraná, café, urucum e outras segundo o gráfico 1, sendo feito uma utilização alta de 
defensivos agrícolas e fertilizantes, sendo que alguns agricultores fazem a pratica do uso 
de defensivos alternativos e naturais como extrato de plantas e plantas defensivas 
podendo ser visto no gráfico 3,  que são práticas voltadas a uma agricultura sustentável 
sem afetar o meio ambiente. 
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Gráfico 3 uso de defensivos 

 
O Uso da água para realização de atividades voltadas para a agricultura e feita de 

forma desordenada e sem instrução alguma, tendo apenas 5% utilizam irrigação em sua 
propriedade, assim sendo uma pratica pouco usada pelos assentados como podemos ver 
no gráfico 4. Isso por não possuírem o conhecimento adequado, por falta assistência 
técnica, para os produtores rurais do assentamento, que ainda e muito baixa sendo relato 
dos agricultores. 

 

Gráfico 4 Pratica de irrigação 

 
 

A criação animal realizada pelos produtores do assentamento do P. A São 
Francisco e feita praticamente para consumo próprio, pois a as poucas vendas venda são 
feitas no próprio assentamento, e a alimentação desses animais, são de origem industrial 
sendo apenas macaxeira e pastagem que não são industriais como mostra o gráfico 5. Há 
uma grande quantidade e agricultores que fazem a utilização dos insumos vindos da 
criação animal, tendo 60% dos resíduos utilizados em sua tendo maior utilidade em 
hortas. 
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Gráfico 5 Uso de resíduos agrícolas 

 
Bem como podemos ver no gráfico 6, a assistência técnica realizada no 

assentamento não e feita de forma correta pois apenas 5% dos produtores relataram 
receber algum tipo de assistência técnica, sendo feita essa assistência pela UFAM e por 
órgãos de ATE, com oficinas, palestras e mini cursos. 

Gráfico 6 Órgãos que fazem assistência na comunidade 

 
A interação aquícola com os demais setores produtivos, está relacionada com o 

aproveitamento de resíduos vindos da agricultura para a produção de alimento para o 
setor da aquicultura, sendo utilizado restos do guaraná, açaí, mandioca, macaxeira e 
cupuaçu levando em consideração que são os mais produzidos como foi visto no gráfico 
1. 

Oque se pode ter como resultado final foi a constatação de uma agricultura 
sustentável ainda em desenvolvimento, sendo que os produtores entrevistados não 
exercem a pratica em sua total complexidade. Sendo levado em conta que há alguns que 
tem em suas propriedades de uma a duas culturas principais, e que os agricultores ainda 
utilização muito praticas indevidas para poder exercerem suas atividades agrícolas, como 
por exemplo a queima para limpeza da área de plantio, o grande uso de defensivos 
agrícolas também não favorece uma produção sustentável que visa exercer a atividade no 
campo com o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. 
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7. Cronograma de Atividades 

Nº Descrição Ago 

2015 

Set Out Nov Dez Jan 

2016 

Fev Ma

r 

Abr Mai Jun Jul 

 Levantamento Bibliográfico x x x x x X x x x x x x 

 Levantamento dos dados  x x x x        

 Visitas in loco – realização das 

entrevistas 
  x x x x       

 Compilação dos dados     x x       

 Análise      x x x x x x x  

 Redação do Relatório final         x x x  

 Apresentação do Relatório 

Final 
           x 
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