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INTRODUÇÃO 

As intervenções do ser humano sobre o meio ambiente, desde os primórdios para 

satisfazer as suas necessidades, têm provocado a exploração continua dos recursos naturais e gerado 

impactos ambientais. As atividades humanas como agricultura, barragens, mineração, entre outras, de uma 

maneira geral afetam todos os componentes do ambiente, pois os fatores ambientais estão interligados e os 

limites e alcances das ações desses fatores, com raras exceções, são bastantes difusos.  

Nas várzeas ocorrem Solos Aluviais pouco evoluídos, não hidromórficos, formados em 

depósitos aluviais recentes, apresentando como horizonte diagnóstico apenas o A. Trata-se de solos 

predominantemente minerais, recentes, em desenvolvimento, provenientes da deposição fluvial ou do 

arraste da bacia hidrográfica da região. Estes solos podem apresentar fertilidade natural baixa, média ou 

alta; são pouco profundos, com drenagem moderada ou imperfeita e sem problemas de erosão devido à 

situação topográfica. Apresentam uma profundidade média que varia entre 70 a 120 cm. 

Todavia, as áreas de várzea estão sujeitas a inundações periódicas durante a época de 

chuva, e a período de secas. Durante a seca a água se restringe aos canais principais e depressões isoladas, 

enquanto na enchente, planícies laterais são inundadas pelo trasbordamento do canal principal e canais são 

rapidamente conectados a áreas que foram isoladas na estação seca.  

A comunidade Praia de Fátima está localizada em uma área de várzea, na margem 

esquerda do rio Solimões, a aproximadamente 07 quilômetros da sede do município de Tabatinga. O 

município fica localizado na parte oeste do Estado do Amazonas na mesorregião do Alto Solimões. Possui 

uma área territorial de 3.119 km² com uma altitude entre 60 a 90 metros acima do nível do mar. Por ser uma 

área de várzea, o solo é utilizado pelas famílias da Comunidade para o cultivo da agricultura em pequena e 

media escala.  

Segundo Alencar 2000, “a adaptação de grupos humanos á várzea é regulada pela 

variação sazonal no nível da água e implica um calendário de atividades econômicas específicos: plantio na 

vazante, pesca na seca, colheita agrícola na enchente e extração de madeira na cheia, para citar as mais 

importantes”. Como a alteração no nível da água é dada tanto na sua periodicidade quanto nos níveis de 

água atingidos na cheia e na seca, o calendário exato das atividades econômicas não pode ser previsto.  
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Figura 01-Residência em Praia de Fátima na seca e na enchente – Foto: Márcia Vieira- ano 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo Meggers 1987, “como a fertilidade do solo é renovada anualmente pela 

sedimentação, as terras de várzea mantêm a produtividade, a pesar do uso continuo. Além disso, as safras 

são quase sempre duas ou três vezes superiores à primeira safra de uma área igual em terra firme”.  

 

OBJETIVOS  

Analisar a forma de produção e subsistência dos moradores da Comunidade de Praia de 

Fátima, bem como o modo de vida, envolvendo o contato e a reflexão direta com a natureza, relacionado ao 

conhecimento adquirido sobre o campesinato. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização da referida pesquisa, foi utilizado como método a entrevista informal, 

com perguntas formuladas diretamente a família entrevistada, seguido de observação participativa, como 

por exemplo, a observação do tipo de solo, a distribuição das propriedades, forma de produção, etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção camponesa da Amazônia brasileira está apoiada fundamentalmente no 

trabalho familiar, do qual todos os membros trabalham coletivamente, tendo como objetivo satisfazer as 

necessidades da família. O trabalho é considerado indivisível, e o seu resultado, ou seja, a produção anual 

deduzido os custos é apropriada pela família, portanto também indivisível, pois não há pagamento de salário. 
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Neste tipo de exploração, geralmente os elementos de maior vigor físico (homens) executam tarefas 

consideradas principais e pesadas: derrubada de matas para preparação do plantio, pesca, e outros.  

Por outro lado, as mulheres, crianças e idosos, cuidam de outras tarefas consideradas 

leves, porém importante para o conjunto do trabalho desempenhado na comunidade.  

A produção na comunidade é feita de forma individual. Cada família é responsável pela 

sua produção, após a colheita a venda é feita pelo próprio dono da produção. Existe um grupo de pessoas 

que trabalham numa roça doada pelo bispo do Alto Solimões (Dom Alcimar Caldas Magalhães), nesta roça 

planta-se somente mandioca para a produção de farinha. 

A venda é feita no município de Tabatinga não todos os dias, uma vez que os produtores 

não têm dia certo para vender, mas o dia em que mais se observa à presença dessas pessoas é toda quarta-

feira. Segundo os moradores o lucro da venda dá para viver. Na comunidade não há apenas um só tipo de 

cultura. Têm famílias que cultivam em uma mesma propriedade várias plantações como: plantação de 

macaxeira, verduras, outras ainda, plantam somente maracujá, mamão, milho, banana, etc., havendo assim, 

uma variedade de cultura. A agricultura é mais para a subsistência da família, o que é comercializado é 

somente o excedente, apenas um agricultor é que planta em grande escala, vivendo somente da agricultura. 

 

    Figura 02: Algumas plantações cultivadas – Foto Márcia Vieira – ano 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para produzir farinha a comunidade têm a sua disposição duas casas de farinha, com 

dois fornos comunitários. A produção na maioria das vezes é mais para consumo, mas algumas famílias 

produzem para vender. Para produzir a farinha, a comunidade realiza o chamado “ajuri”, onde as pessoas se 

reúnem homens e mulheres para ajudar uns aos outros. As mulheres têm a função de descascar a 

macaxeira ou a mandioca, e os homens se encarregam da parte mais pesada, que é carregar, ralar, etc. 

Outro exemplo do trabalho em forma de “ajuri”, foi para ampliar o roçado do senhor Emílio. Este tipo de 

trabalho demonstra a união e a solidariedade da comunidade.  
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O mutirão também conhecido como ajuri, puxirum e convite, é utilizado pelos moradores 

na limpeza da comunidade.  Segundo OLIVEIRA (1986), “a ajuda mútua é uma forma de trabalho que supre 

em determinados momentos, a força de trabalho familiar”. 

  

                 Figura 03- Forno comunitário – Foto Márcia Vieira – ano 2005 

        
 

 

Diante disso, OLIVEIRA (1990: 188) diz que: “As mulheres da família participam também 

do trabalho na unidade de produção, principalmente na lavoura, nos momentos de maior necessidade de 

mão-de-obra como no plantio, na limpeza e na colheita da produção (...). È importante destacar que a mulher 

conhece as tarefas realizadas na unidade produtiva, e estão aptas a auxiliarem os homens em qualquer 

atividade, até quando a força física for exigida”.    

Segundo a entrevista feita com uma moradora da comunidade a senhora Darcilei Assis 

de Souza, o solo na visão empírica que ela tem é muito bom, pois, a plantação desenvolvida por ela até o 

momento está dando bons resultados. A família cultiva a produção em pequena escala de verduras, 

macaxeira e banana para a comercialização na sede do município. A segunda família entrevistada executa 

praticamente o mesmo tipo de plantação incluindo o milho, e eles plantam em grande e pequena escala, 

possuem uma roça de aproximadamente 04 hectare com plantações variadas em outro local.  

No que se refere à distribuição das propriedades para cultivo, a utilização da terra nas 

áreas de várzea da Amazônia brasileira, tanto as existentes como as que surgem, ocorre sem nenhum tipo 

de incidentes graves, na verdade, há um respeito geral, firmado por meio de acordos verbais. Em alguns 

casos, como nas terras arrendadas a palavra vale muito mais do que o documento. Isso não significa que as 

famílias ribeirinhas deixem de recorrer aos instrumentos jurídicos legais para proteger a sua propriedade.     

Na comunidade de Praia de Fátima, a distribuição de terra se dá de maneira muito 

simples, o morador escolhe a área aonde deseja fixar sua residência ou então a área aonde deseja fazer sua 

plantação, após a escolha é só falar com o presidente da comunidade para que tenha a autorização. 

MARTINS (1979), referindo-se a essa questão, afirma: “na verdade o posseiro não 

valoriza a terra como terra. Ser proprietário da terra para ele não têm o menor sentido. O que tem sentido 
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para ele, isto sim, é ser dono do trabalho”. Em outro trabalho (1982: 59), reitera: “a propriedade direta de 

instrumentos de trabalho por parte de quem trabalha, não é propriedade capitalista; é propriedade do 

trabalhador”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em muitas partes do mundo o homem tem provocado profundas transformações no 

meio em que vive, englobando, a fauna, a flora e solo, pois, pela sua ação ele tornou-se um dos agentes 

mais efetivos da modificação ou destruição, extinguindo algumas espécies de animais e vegetais, além de 

introduzir outras em várias partes do mundo. Mediante um manejo inadequado, permite que se produza à 

erosão, causando, na maioria das vezes, sérios problemas aos cultivos. 

No que se refere a sustentabilidade, pode-se dizer que ela se faz presente, na forma com 

que os moradores da comunidade utilizam o solo, no que se refere a forma de plantio, rotação de cultura, no 

tamanho da área desmatada para o plantio, etc. Todavia, é importante lembrar que,  efeito dos cultivos sobre 

o teor de matéria orgânica no solo varia. Quando uma floresta é trocada por varias culturas, o conteúdo de 

matéria orgânica também é mudado. 

Assim, através da referida pesquisa foi possível ter uma compreensão sobre a forma de 

sustentabilidade, bem como das diferentes formas de organização da produção agrícola familiar dos 

moradores da comunidade de Praia de Fátima, que habitam as áreas de várzea, pois este tipo de organização 

social tem demonstrado ao longo dos anos que é possível fazer uso dos recursos naturais: água, terra e 

floresta, de forma racional e equilibrada, mostrando para a humanidade, que esse ambiente natureza e 

homem se completam. Portanto, não se pode negar que o homem transforma o meio em que vive, seja 

construindo, seja destruindo.     
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