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INTRODUÇÃO  

O modelo de colonização da fronteira agrícola na Amazônia Ocidental tem 

despertado o interesse da sociedade mundial. A ocupação das terras pela agricultura familiar na 

região amazônica vem sendo questionados  em função dessa atividade ser implantada no maior 

ecossistema tropical do planeta. Ações voltadas para a Agroecologia têm sido elaborados visando a 

necessidade de recuperação das áreas já alteradas e procurando a manutenção dos sistemas 

florestais.  

Assim nasceram muitas associações, como a Associação dos Produtores 

Alternativos de Ouro Preto do Oeste. Entre as ações da APA, constavam a implantação dos sistemas 

agroflorestais (SAF), que passaram a oferecer alternativas aos processos de degradação, e que 

também propiciaram uma diversificação nas fontes de renda. Dessa forma contribuindo para a 

manutenção da biodiversidade animal e vegetal, além de satisfazer e melhorar as condições de vida 

das populações rurais da região. 
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OBJETIVOS  

O objetivo geral deste trabalho foi resgatar a dinâmica de colonização da região 

central do estado de Rondônia identificando possíveis mudanças nas práticas e sistemas de produção 

dos modelos de agricultura praticados pelos camponeses da região. 

 

 METODOLOGIA  

Para confecção deste trabalho, inicialmente foram levantadas referências 

bibliográficas e documentais sobre o tema. Para a coleta de dados empírica foram realizadas 25 

entrevistas no período de abril a agosto de 2009 com ex-associados da Associação dos Produtores 

Alternativos de Ouro Preto do Oeste (APA). Além das entrevistas, também foram realizadas visitas 

aos sistemas implantados na propriedade, buscando evidências e situações in loco da transição de 

sistemas baseados na agricultura tradicional para sistemas agroecológicos.  Este trabalho percorreu 

os municípios de Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Urupá, Mirante da Serra e Nova União na 

região central de Rondônia.  

Como método de análise utilizou-se do arcabouço teórico-metodológico da 

Perspectiva Orientada aos Atores. A adoção desta perspectiva possibilita entender como os atores 

sociais “locais e externos” (em arenas particulares) se enfrentam em uma série de batalhas 

entrelaçadas por recursos, significados, e o controle da legitimidade institucional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A colonização da região de Ouro Preto do Oeste, no início da década de 70 foi 

resultado do Projeto Integrado de Colonização (PIC) Ouro Preto, implantado através do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O PIC visava diminuir o crescente número de 

conflitos agrários encontrado nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. 

A implantação de sistemas agroflorestais (SAF’s) em áreas de assentamentos 

rurais na região amazônica tem sido apresentada como alternativa ao aumento do desmatamento e às 

implicações ecológicas decorrentes da má utilização dos recursos naturais para fins de 

desenvolvimento. Estas alternativas consideram tanto os fatores ambientais quanto humanos. Os 

SAF’s permitem reintegrar aos sistemas produtivos, espécies arbóreas, que desempenham múltiplas 

funções, tais como produção de frutas, de madeira, entre outras (ALTIERI, 1989). 

As propostas agroecológicas mostram grande capacidade de reciclagem de 

materiais, possibilitando um circuito quase fechado de produção. Este procedimento se a substituir os 

insumos agrícolas por processos e manejos em que se aproveita o “efeito” da biodiversidade no 
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equilíbrio dos agroecossistemas. A estratégia de ação da APA privilegiava a criação deste tipo de 

consórcios agroflorestais. 

Os modelos de sistemas agroflorestais encontrados nas áreas pesquisadas foram 

do tipo “consórcio agroflorestal”, que através da grande diversidade, oferece cobertura ao solo, 

trabalha com a ciclagem de nutrientes, mantendo-os juntamente com a água disponível para as 

plantas. As práticas agroecológicas resultam culturalmente compatíveis com a racionalidade 

produtiva camponesa, pois se constroem sobre o conhecimento agrícola tradicional, combinando este 

conhecimento com elementos da ciência agrícola moderna (LEFF, 2002). 

Apesar das dificuldades encontradas a partir do encerramento das atividades da 

APA em 2007, os agricultores incorporaram as práticas agroecológicas difundidas pela organização. 

Entre estas práticas encontram-se a compostagem, a utilização do extrato de nim, o uso de urina de 

vaca como biofertilizante, a adubação verde como proteção do solo, a manutenção da cobertura 

morta do solo em substituição às queimadas e a produção do pó de mesocarpo de babaçu para o 

emprego, tanto na homeopatia animal, quanto na alimentação humana. 

Muitos agricultores ao chegarem de outras regiões do país trouxeram consigo 

valores, tradições, costumes e diferentes espécies cultiváveis que foram incorporadas às práticas 

locais. Tais como: arroz, feijão, banha, cupuaçu, açaí, carne de porco, carne de gado, carne de frango, 

melado, cachaça, açúcar mascavo, ovos, coentro, couve, rúcula, inhame, cará, batata-doce, café, 

leite, laranja, limão, sabão caseiro, mel, mandioca, milho, acerola, banana, quiabo, abóbora, cacau, 

peixes, carne de carneiro, babaçu, patauá, entre outros. Porém, a forte pressão exercida pela 

agricultura empresarial promoveu a necessidade de utilização e aquisição de produtos 

industrializados, tais como: sal, sabão em pó, macarrão, açúcar cristal, cebola, água sanitária, óleo de 

soja, carne, arroz, produtos de limpeza e temperos.  

Atualmente, procura-se fazer uma diversificação dos sistemas de produção, com 

base nos fundamentos científicos da agroecologia, buscando unir conhecimentos ecológicos 

modernos com a conservação dos recursos da agricultura tradicional.  

Na região, a quantidade de terra destinada a cultivos temporários é superior a 

total de área destinada aos cultivos permanentes. A área destinada às pastagens para a pecuária 

extensiva é visivelmente mais elevada que a quantidade de terra destinada ao cultivo de espécies 

anuais e permanentes. Como consequência desta realidade, percebe-se um grande passivo ambiental 

nesta região. 

A ocupação trouxe um impacto significativo em relação à biodiversidade como a 

exploração de madeira, envolvendo apenas espécies florestais de maior interesse econômico. Isto 

provocou o empobrecimento genético e econômico das florestas nativas, que ainda não podem ser 

mensurados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

No princípio da colonização da região central de Rondônia, os colonos utilizaram 

práticas tradicionais e predatórias de agricultura como a derrubada e queima da floresta tropical. 

Estas práticas mostraram-se, no decorrer dos anos, incompatíveis com o solo, o clima, e demais 

características ambientais da região amazônica, provocando o abandono da terra pelas famílias 

camponesas. Neste contexto, a APA tornou-se uma referência na implantação de práticas 

agroecológicas junto aos agricultores familiares e assentados no locus analisado.  Como principais 

práticas encontram-se a utilização de consórcios agroflorestais e a diversificação da produção. O 

reconhecimento das espécies locais e da adaptação de espécies alóctones na região teve 

fundamental participação da entidade. Aos associados da APA coube a tarefa de assumirem o 

passivo ambiental e de recuperar a degradação dos solos através da agricultura ecológica permitindo 

a manutenção das famílias no campo. 

Segundo os entrevistados, os maiores benefícios apresentados em função da 

utilização das práticas agroecológicas, foram os ganhos em relação à saúde da família e a 

recuperação do passivo ambiental nas propriedades. Percebe-se, portanto, que há, entre os sujeitos 

da pesquisa, o entendimento que a agricultura tradicional, que outrora destruía os recursos naturais e 

desestruturava as famílias, mandando filhos e netos para a cidade, hoje representa o passado.  Neste 

sentido, a atual forma de manejo do solo constitui-se em uma alternativa de reprodução familiar 

resultante do engajamento na Associação dos Produtores Alternativos de Ouro Preto do Oeste. 
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