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INTRODUÇÃO 

Os agricultores familiares tradicionais da Amazônia Ocidental adotam uma complexa 

organização social da produção na qual a força de trabalho é canalizada em diferentes atividades e 

ambientes, sendo esses, basicamente, constituídos por diferentes paisagens de terra firme e várzea: áreas 

com vegetação agrícola permanente (sítios), áreas com vegetação agrícola temporária (roças e plantios de 

espécies de ciclo anual), capoeiras com preponderância de espécies lenhosas ou gramíneas, florestas, 

lagos, rios e igarapés. A floresta e os ambientes aquáticos fazem parte dos ambientes explorados pelo 

produtor são os locais onde são executadas as atividades de extrativismo vegetal e a pesca artesanal.  

Nos sistemas de produção, as formas como os agricultores se organizam no interior das unidades de 

produção são determinadas por condições ambientais e sociais diversas, e, principalmente, por experiências 

acumuladas por cada agricultor, formando, assim, um ambiente agrário diversificado (SILVA NETO, 2005, p. 

95).  

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar as formas de produção utilizadas pelos 

agricultores familiares do Alto Solimões, AM. 
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METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em duas localidades no município de Benjamim Constant, região 

do Alto Solimões no Estado do Amazonas: a. Comunidade Novo Paraíso, formada por uma população 

indígena da etnia Ticuna, situada no Território Indígena Bom Intento, na confluência do rio Javari com o rio 

Solimões e com as coordenadas geográficas 4°19’30”S e 69°59’04”W; e b. Comunidade Nova Aliança, 

formada por uma população auto identificada como da etnia Cocama, localizada à margem direita do rio 

Solimões, nas coordenadas geográficas 4º21’00”S e 69º36’27”W.  

Neste estudo adotou-se a abordagem sistêmica segundo Morin (2005) e o método 

Estudo de Caso, de acordo com YIN (2005). As técnicas utilizadas foram: diário de campo, observação 

direta, entrevista semi-estruturada e reunião com grupos focais, sendo os agricultores familiares indígenas 

do Alto Solimões os sujeitos sociais da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na comunidade Novo Paraíso, localizada em ambiente de várzea, os plantios tem início 

com a descida das águas nas vazantes no período em que as praias e restingas permanecem descobertas. 

Em geral, essa atividade é realizada entre os meses de maio a julho, sendo que, o mês de junho exige maior 

quantidade de força de trabalho, equivalente a 60%, nas atividades realizadas na várzea. Em Nova Aliança, 

as moradias estão localizadas na terra firme, mas as áreas utilizadas nas atividades agrícolas e extrativistas 

localizam-se na terra firme e várzea sendo as atividades produtivas relativamente regulares no decorrer do 

ano (Figura 1).  

O período de seca normalmente divide a época de plantio em dois momentos: o primeiro 

inicia-se com a exposição das restingas (maio), estendendo-se, geralmente, até outubro, no entanto, o 

plantio ocorre até o mês de julho obedecendo ao ciclo natural da espécie para produção. O segundo começa 

com o início das chuvas e termina quando as águas do rio alcançam as restingas novamente. Segundo os 

agricultores familiares de Novo Paraíso, é a duração da cheia e o nível atingido pela água que determina 

quando e quais espécies e/ou variedades devem ser plantadas. O mesmo acontece com os agricultores de 

Nova Aliança que utilizam a ilha (várzea) e a praia que fica em frente à comunidade.  
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Figura1 – Distribuição do período de plantio nas unidades de paisagem várzea e terra firme em 
relação aos meses do ano. Comunidades de Novo Paraíso e de Nova Aliança, Benjamin Constant, AM. 

 

 
 

 Resultado semelhante foi encontrado por Lima (2006) em uma pesquisa realizada na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá onde o pulso das águas define o calendário de produção em áreas 

de várzea e a alternância da cheia e seca provoca mudanças nas condições de produção e estas refletem 

nos padrões de renda e de consumo das residências.  

O esforço para produção não se limita ao plantio dos toletes. Nas restingas das várzeas e 

na terra firme o preparo do solo consiste na realização de atividades como roçagem, derruba, queima e 

encoivaramento antes do plantio. No período de crescimento das plantas realiza-se capinas manuais para o 

controle de plantas invasoras.  

O cultivo de espécies de raízes e tubérculos é uma característica fundamental nas origens 

da agricultura tropical, marcando um grande diferencial evolutivo na exploração de ambientes tropicais para 

a prática da agricultura (RINDOS, 1984). A mandioca é cultivada em todas as regiões na Amazônia (NODA, 

2000). É um componente básico do sistema de produção agrícola na Amazônia, seja em regiões de terra-

firme ou de várzea, devido sua dupla finalidade: autoconsumo e comercialização (PERONI e MARTINS, 

2000),. A farinha de mandioca é, praticamente, o único produto agrícola que não é comercializado in natura.  

As cultivares utilizadas nos plantio de Novo Paraíso e de Nova Aliança, no ambiente de 

várzea, são as precoces. A colheita é realizada de 6 a 8 meses, após o plantio. Na várzea,  devido à 

inundação anual, os agricultores não podem utilizar as estratégias de "armazenar" as raízes tuberosas, 

postergando a colheita, como fazem os agricultores de Nova Aliança que  plantam cultivares tardias na terra 

firme (NODA, 1985; BROCKI, 2001). A importância da roça de mandioca para a manutenção da família ficou 

evidente na construção do calendário agrícola das duas comunidades onde a espécie Manihot esculenta 

(mandioca e macaxeira) é mencionada em primeiro lugar.  
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O milho é cultivado primordialmente para produzir alimentos para a criação de animais de 

pequeno porte. Além disso, é uma importante fonte alternativa de alimento energético para as famílias. Nas 

comunidades estudadas é cultivado nas praias e restingas da várzea e na terra firme de Nova Aliança. São 

comercializadas as espigas verdes acondicionadas em “bolsas”,  no período de agosto a novembro. Já o 

feijão é destinado primariamente para consumo. Várias cucurbitáceas como melancia, o pepino e maxixe 

são, também, cultivadas e destinadas, principalmente, para a comercialização.  

Nas várzeas do Solimões-Amazonas, a produção de hortaliças ocorre nos períodos de 

vazante, quando as terras podem ser cultivadas (NODA et al., 1984). Na comunidade de Novo Paraíso, o 

ciclo de produção das espécies (pimentas cheirosa e ardida, pimentão e tomate) inicia-se em agosto e 

termina em dezembro. Em Nova Aliança, como não há restrições impostas pelo ambiente, o cultivo dessas 

espécies hortícolas ocorre durante todo o ano.  

A produção de frutas é diversificada nas duas comunidades. Em Novo Paraíso, apesar da 

menor variedade de fruteiras, a produção é mais regular, ou seja, os agricultores familiares têm acesso a 14 

tipos de frutas, em média, no decorrer do ano, com maior oferta nos meses de abril e outubro (17 tipos de 

frutas) e menor oferta no mês de março (12 tipos de frutas). Em Nova Aliança, existe maior variação na 

oferta de frutas ao longo do ano. Nessa comunidade, o mês de março tem a maior oferta (24 tipos de frutas), 

enquanto que, nos meses de outubro a fevereiro existe uma menor oferta (5 a 8 tipos). O número médio de 

tipos de frutas ao longo do ano é próximo de 10. Ao contrário do que se poderia supor a principio, em Novo 

Paraíso, as alagações resultantes do pulso das águas não limitam a oferta e diversidade de frutas 

disponíveis para alimentação e comercialização no decorrer do ano.  

As sementes para os plantios são obtidas pelos próprios agricultores, por meio do 

armazenamento, e/ou pelo compartilhamento entre e intra comunidades, representando 70,2%, o mesmo 

ocorrendo com espécies de reprodução vegetativa (manivas). No mercado local são adquiridas 19,1% das 

sementes, principalmente hortaliças. O escritório do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) local fornece 10,6% do total de sementes, através do Programa 

de distribuição de sementes (milho, arroz, feijão e hortaliças). Existe uma relativa autonomia, superior a 70%, 

em relação ao mercado de sementes, seja ele representado indiretamente pelas doações do IDAM ou pela 

compra de sementes no mercado local. Ressalta-se, ainda, que as sementes compradas ou “doadas” são 

armazenadas pelos agricultores para uma posterior semeadura, ou seja, esses agricultores mantêm a posse 

das sementes.  

As sementes utilizadas para produção, geralmente, são procedentes dos ciclos produtivos 

anteriores. Há o cuidado de coletar, selecionar e armazenar as sementes, das quais depende a produção 

futura. Esses produtores preferem utilizar as sementes provenientes da própria colheita, não apenas pela 

economia que isto implica, mas também porque com esse procedimento assegura uma seleção cuidadosa 

dos melhores indivíduos (Heredia, 1979).  
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Nos sítios há um processo contínuo de introdução e avaliação de espécies e variedades 

novas de plantas tornando esses locais amplificadores e reservatórios da agrobiodiversidade.. Essa 

característica da agricultura familiar contribui para a conservação de recursos genéticos de hortaliças, 

frutíferas e, principalmente, de plantas medicinais de origem nativa (Noda, 2007).   

Os agricultores familiares do Alto Solimões empregam múltiplas estratégias no uso dos 

recursos: pescam para o consumo e/ou comercialização, fazem a roça e comercializam parte da farinha, 

extraem e comercializam açaí durante os meses de oferta de frutos, utilizam a várzea para plantios de 

espécies de ciclo curto (hortaliças e grãos e cereais) e criam animais de pequeno porte. A diversidade das 

atividades de trabalho executadas pelas populações amazônicas foram descritas por diferentes autores 

(CASTRO, 2000; MORÁN, 1990; REDFORD e PADOCH, 1992) e constitui importante fator de adaptabilidade 

às flutuações ambientais e econômicas ocorrido nos diferentes períodos históricos da Amazônia. Assim, a 

diversificação de atividades representa uma estratégia de aversão ao risco, por permitir a sobrevivência 

econômica durante um período crítico em curto prazo e minimizar a dependência de um único produto em 

longo prazo (SILVA e BEGOSSI, 2004). 

A criação de animais de pequeno porte (galinhas, pato, porco e carneiro) é destinada 

principalmente, para o autoconsumo. Sagrilo (2002, p. 33) cita que esta atividade caracteriza-se pela sua 

forma de exploração extensiva, na qual inexistem instalações, bem como, a adoção de práticas de manejo 

que favoreçam os aspectos reprodutivos, nutricionais e sanitários. Dessa forma, os animais são criados 

livres no sítio, alimentando-se de frutas e de restos de comida. Nas comunidades Nova Aliança e Novo 

Paraíso a criação de galinhas aparece com maior freqüência, 69,2 % e 60,6% respectivamente.  Em Nova 

Aliança a criação de carneiros representa 15,4% e a carne é utilizada nas diferentes festividades promovidas 

pela comunidade. A criação de porcos representa 9,6% e a criação de patos 6,2% em Nova Aliança. Em 

Novo Paraíso, as criações de porcos, patos e marrecos representam 15,2%, 15,2% e 9,1%, respectivamente. 

Os produtos oriundos da criação animal só entram no circuito de mercado, quando há necessidade de 

obtenção imediata de renda monetária, o que se relaciona principalmente com doenças na família (compra 

de medicamente e transporte). Corroborando com Noda et al (2001, p. 99), a criação pode funcionar como 

uma espécie de ativo facilmente mobilizável para satisfazer as necessidades imediatas, principalmente nas 

situações de “aperreio”, mediante a venda ou de outra relação.  

A força de trabalho destinada à criação desses animais é, normalmente, dos filhos mais 

novos. O tempo destinado a esta atividade é, relativamente curto, pois se resume ao fornecimento de 

alimentos e água aos animais.  

A manutenção de grande número de espécies e variedades pode ser um fator de 

segurança alimentar e ecológica perante as mudanças ambientais que agricultores enfrentam ao longo das 

gerações (Altieri, 1999),. Assim, justificam-se as estratégias voltadas para a conservação de 

agrobiodiversidade, nas quais os agricultores familiares exercem o papel de mantenedores e, ao mesmo 
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tempo, são robustecidas ao considerar a biodiversidade como um requisito básico para a manutenção da 

segurança alimentar nas comunidades rurais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As formas de produção adotadas pela agricultura familiar das Comunidades de Nova 

Aliança e de Novo Paraíso correspondem a sistemas de manejo que integram a agricultura aos diversos 

ambientes acessados (unidades de paisagem). A organização social da produção apresenta fraca vinculação 

e dependência ao mercado e suas regras (NODA, 2000), ou seja, a não comercialização dos produtos não 

inviabiliza a reprodução social e biológica da unidade familiar, pois estes agricultores familiares empregam 

múltiplas estratégias no uso dos recursos. 
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