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RESU M O
O presente trabalho tem porobjetivo caracterizaros principais padrões de transform ação da paisagem pelos sistem as de cultivo
praticados na RDSA,bem com o as percepções dos agricultores,form as de uso e classificação dos am bientes,e suas im plicações
para a conservação dosecossistem aslocais. Foram identificadosdiversospadrõesde classificação dosam bientesnaturais,tipologias
de sistem as de cultivo e detectados os principais condicionantes da transform ação da paisagem para o estabelecim ento de
sistem asagrícolas. Constatou-se grande heterogeneidade de padrões,saberese práticas,que variaram em função da com unidade,
dosperfissócio-econôm ico dosagricultorese dosecossistem asocupadospelascom unidades. Finalm ente,foram sugeridospontos
para debate da questão produtiva em um a perspectiva de unidades de conservação.
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ABSTRACT
This study aim s to characterize the m ain patterns oflandscape transform ation in agroecosystem s ofthe Am anã Sustainable
Developm ent Reserve – RDSA. The perceptions of the farm ers,form s of use and classification of environm ents,and their
im plications forthe conservation oflocalecosystem s w ere also sureveyed. Differentlocalpatterns ofenvironm entclassification
and agroecosystem s have been identified,and the m ain conditioners oftransform ation ofthe landscape forthe establishm entof
agriculturalsystem s w ere detected. Greatheterogeneity in those patterns observed w as observed,w hich varied as a function of
the settlem ent,ofthe socio-econom ic profilesofthe agriculturistsand those ecosystem sw here the com m unitiesare established.
Som e topics related to the productive system s in a perspective ofprotected areas w ere listed forfurtherdebate.
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INTRODUÇÃO

comparados aos sistemas de produção de larga
escala (BOSTER, 1983; POSEY, 1986; STOCKS,
1983; EDEN; ANDRADE, 1987; BALÉE, 1987;
ALTIERI, 1998; SH ORR, 2000). Nessas áreas, a
transformação da paisagem e sua reorganização
pela agricultura são comuns, processos estes que
devem ser pesquisados pela comunidade científica
e gestores de UC´s, em parceria com as populações
locais e os outros atores sociais envolvidos. O
ordenamento se dá por meio da implantação dos
mais diversos sistemas de cultivo, frutos das
necessidades familiares, da organização social,
das tendências econômicas, e também dos valores
culturais. Este ordenamento varia conforme o tipo
de ecossistema, a aproximação com o mercado, e
a existência de mecanismos de ajuda mútua.
Todos estes fatores são imprescindíveis para a
reprodução social do campesinato local, e para a
conservação dos recursos naturais.

A agricultura é uma das principais atividades
econômicas das comunidades camponesas da
Amazônia, que emprega grande volume de mão-deobra, geram importantes recursos financeiros e
movimentam complexos sistemas de relações sociais
e culturais, além de ser um dos principais agentes
transformadores (ou organizadores) da paisagem.
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Amanã (RDSA) é uma unidade de conservação
(UC) de uso sustentável situada na porção central
do estado do Amazonas-Brasil, que forma junto
com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá, e o Parque Nacional do Jaú, o maior
corredor de floresta tropical protegida do mundo,
ocupando uma área de quase seis milhões de
hectares. Nela residem aproximadamente 2000
pessoas dispostas em cerca de 30 assentamentos,
reconhecidos pelos moradores como comunidades.
São populações tradicionais não indígenas
tipicamente ribeirinhas, formadas por caboclos
amazônicos e arigós (descendentes de nordestinos
que migraram para a região no ciclo da borracha),
que tem a agricultura como a principal atividade
econômica, seguida pela pesca, e em escala bem
menor, o extrativismo (PEREIRA, 2006).

Dadas estas particularidades, fatores como
padrões de ocupação espacial, estratégias e
percepções locais de uso dos recursos, devem ser
levados em conta ao se estudar esse campesinato
e sua relação com o ambiente, principalmente
tendo em vista as várias propostas de manejo,
desenvolvimento local e políticas públicas. Devido
à importância do componente humano para a
conservação do meio ambiente e para o
desenvolvimento regional, e da agricultura como
atividade organizadora do espaço e das relações
sociais na Amazônia, a avaliação crítica das
estratégias locais de produção se faz muito
importante. Visando fornecer subsídios para a
gestão dialogada e para a elaboração de
estratégias de manejo, o presente trabalho tem
como principal objetivo caracterizar os principais
padrões de transformação da paisagem pelos
sistemas de cultivo praticados na RDSA, bem como
as percepções dos agricultores, formas de uso,
classificação dos ambientes, e suas implicações
para a conservação dos ecossistemas locais.

Os sistemas de cultivo da RDSA são típicos da
agricultura tradicional (pousio, agricultura de
corte e queima shifting agriculture ou swidden),
caracterizados pelo caráter familiar da produção,
seguindo o modelo proposto por Chayanov (1974),
pela pequena escala, rotação de áreas, intensa
utilização dos recursos naturais, e influência quase
nula de fatores externos nos processos de tomada
de decisão, sob uma lógica predominantemente
autóctone. Em toda a Amazônia, esse tipo de
manejo tem possibilitado a reprodução das
famílias ao longo de centenas de anos causando
impactos mínimos na cobertura florestal, quando
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comunidades foi feito levando-se em consideração
o tipo de ecossistema, importância da agricultura
como atividade econômica, localização geográfica
e facilidade de acesso. O trabalho dessa forma
abrangeu os dois principais ecossistemas da reserva,
e todos os setores geopolíticos.

Área de estudo
O trabalho foi realizado entre janeiro de 2002 e
fevereiro de 2003, em quatro comunidades da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã
(RDSA) (02º42’26’’S; 64º45’02’’W ) (Figura 1). As
comunidades estudadas foram:Nova Olinda (NO)
e São Paulo do Coraci (SP) que ocupam ambientes
de várzea, e as comunidades de Boa Esperança
(BE) e Boa Vista do Calafate (CA) localizadas em
firme, (Figura 2). O estudo das
ambientes de terra firme

A população da comunidade Boa Esperança
esteve composta por 162 pessoas, abrigadas em
31 casas. Em sua maioria são descentes de
nordestinos que migraram da região do médio
Juruá, no início da década de 1980. A comunidade
de Boa Vista do Calafate é formada por famílias

Figura 1. Limites geográficos da RDSA.
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que já residem na região há pelo menos duas
gerações (compõem em sua quase totalidade o
padrão étnico caboclo), e possuía contingente de
55 pessoas, divididas em 10 casas, cinco
localizadas na própria comunidade (juntas) e 5
isoladas. Em São Paulo do Coraci (72 pessoas
residentes, distribuídas em 13 casas), e em Nova
Olinda (111 pessoas e 18 casas), há uma mistura
de migrantes (arigós) e caboclos.

da Agroecologia (ALTIERI, 1998; GLIESMANN,
2001; CAPORAL; COSTABEBER, 2004) e da
Etnobiologia (POSEY, 1997; MARQUES, 2001). Para
a coleta dos dados, o trabalho de campo foi dividido
em três etapas, não necessariamente consecutivas.
A primeira consistiu na aplicação de entrevistas,
em duas rodadas, uma estruturada, e outra semiestruturada (POSEY, 1997). As entrevistas
estruturadas foram aplicadas para todas as
famílias residentes nas comunidades. Já as
entrevistas semi-estruturadas foram aplicadas em
seis famílias de agricultores da BE, quatro do CA,
cinco da SP e seis de NO, representando um
universo amostral de 24% , 80% , 45% e 50% ,

Métodos
O referencial teórico-metodológico deste trabalho
fundamentou-se nos princípios da Teoria de
Sistemas Agrários (MAZOYER; ROUDART, 2001),

Figura 2. Área de estudo, com destaque para as quatro comunidades.
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há produção para o mercado, tanto agrícola, quanto
pesqueira, mas, não constituem um padrão
predominante (PEREIRA, 2006). Nas duas
comunidades de terra firme, a agricultura é a
principal atividade econômica de mercado com a
mandioca - Manihot esculenta, a principal espécie
cultivada na região. A pesca mesmo que realizada
diariamente, é desempenhada apenas para
fornecimento de proteína animal para as famílias,
envolvendo reduzidos contingentes de mão-deobra, e levando menos tempo para ser realizada.
Já nas comunidades de várzea, dados os riscos
impostos pelo ambiente à atividade agrícola, ocorre
o contrário, com a pesca assumindo maior
importância na geração de renda, e na alocação
de mão-de-obra. O manejo dos sistemas de cultivo,
e as táticas e estratégias de pesca são outras, assim
como a organização do trabalho e da produção.

respectivamente. As entrevistas estruturadas
incluíram variáveis quantitativas tais como:
número de áreas cultivadas, tamanho, tipo de
vegetação original (se mata primária ou
secundária) e outras informações qualitativas tais
como histórico de ocupação da área, estratégias
de manejo, critérios de classificação e percepções
mais gerais sobre a agricultura e o ambiente. A
segunda etapa consistiu em visitas às unidades
de produção, ou seja, cada uma das áreas
agrícolas que cada agricultor possuía. Foram
visitadas todas as unidades de produção de
21 agricultores selecionados, totalizando 81
áreas. Todas as unidades de produção foram
georeferenciadas e medidas na sua área, assim
como a coleta de amostras de solo, levantamento
de espécies cultivadas, dentre outras atividades,
sempre em companhia dos agricultores. De
forma complementar, foram utilizadas
ferramentas da pesquisa etnográfica, sendo elas
a observação participante e história oral e de
vida (MARCONI; PRESOTTO, 1989; HAGUETTE,
1992; VIERTLER, 2002), com o objetivo de
compreender minimamente os aspectos simbólicos
da organização do espaço, e as relações entre esta
e as diversas formas de organização social.

Na várzea o regime de inundação condiciona a
dinâmica temporal e produtiva. A atividade
agrícola só é possível nos períodos de vazante e
seca, uma vez que durante a enchente e a cheia,
as áreas ficam alagadas com cotas de inundação
de até 12 metros. O tempo disponível para cultivo,
portanto, normalmente não ultrapassa seis meses,
o que implica na elaboração e adoção de estratégias
produtivas adaptadas a estas condições. As cheias
por sua vez trazem sedimentos, promovendo uma
fertilização no terreno e permitindo sua utilização
por vários anos sem necessidade de pousio. Isto é
impossível na terra firme, onde as áreas são mais
distantes dos cursos d’água e os solos possuem
estoques muito menores de nutrientes, restringindo
o período para cultivo da mandioca para no máximo
dois anos, havendo necessidade de pousio e
migração para novas áreas (BALÉE, 1987, 1988;
RIBEIRO, 1992; SHORR, 2000).

TADOS E DISCUSSÃO
RESULT
RESUL

Os camponeses e o ambiente:
estratégias de posse e manejo da terra
Nas comunidades da RDSA em geral, e no caso
das quatro comunidades estudadas, os sistemas de
produção assumem duas tipologias típicas, segundo
a classificação dos próprios entrevistados, que em
sua imensa maioria se definem como agricultores,
ou como pescadores. Em locais próximos, da RDS
Mamirauá, desenvolvem-se sistemas mistos, onde

A agricultura nas comunidades estudadas da RDSA
é do tipo itinerante, com manejo baseado no
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sistema derruba e queima, seguido de pousio. Há
rotatividade de solos e de cultivos. Os agricultores
derrubam a floresta (“mata virgem” ou capoeira),
queimam o material derrubado, incorporando os
nutrientes no solo, e em seguida fazem os plantios,
seguindo padrão similar encontrado em toda a
Amazônia. Assim como em outros lugares, as áreas
abertas são utilizadas por um período que varia de
um a três anos, até que a produção diminui
drasticamente, devido ao esgotamento do solo e a
intensificação das infestações de ervas daninhas,
pragas e doenças (SEUBERT et al ., 1977;
SANCHEZ; BENITEZ, 1987; BANDY et al., 1994;
SHORR, 2000). A área então é abandonada e
deixada em pousio para que se estabeleça a
regeneração natural, e os agricultores transferem
seus roçados para outro terreno. Na RDSA o
pousio, que é condicionado principalmente pela
disponibilidade de terras, varia de 4 a 10 anos, mas
em alguns locais da Amazônia pode chegar a 40
anos (HAMES, 1983; EDEN; ANDRADE, 1987;
BANDY et al. , 1994). Em ambos ecossistemas
as áreas de cultivo seguem um padrão de
espacialização que tende a situa-las, na medida
do possível, próximas aos cursos d’água, devido às
facilidades de acesso e transporte da produção.

As formas como são gerenciados estes sistemas
de posse contribuem no desenho dos sistemas de
cultivo e também da paisagem. O mais importante
é que na RDSA os sistemas de produção, incluindo
a agricultura, são dispostos geograficamente de
forma difusa ao longo do terreno, formando
mosaicos de paisagem, misturando florestas,
áreas agrícolas, capoeiras e cursos d’água.
Portanto, não existem fronteiras determinando um
sistema de produção contínuo, como no caso dos
assentamentos de reforma agrária, ou das
propriedades de agricultores familiares do centrosul do Brasil (DIEGUES, 1998). Esta constatação é
muito importante para a determinação do
zoneamento das UC’s.

Tipologia local de ambientes utilizados
para a agricultura
As famílias se reproduzem explorando uma
multiplicidade de habitats, cuja utilização exige
não só o conhecimento sobre os recursos naturais,
do clima e solo, mas a adequação a um calendário
complexo, dentro do qual se ajustam os diversos
usos dos ecossistemas. Os agricultores distinguem
e usam diversos tipos de ambientes, de acordo com
o sistema de cultivo a ser implantado, a altitude
do terreno, com o tipo de corpo d’água
predominante, e tipo de solo (no caso de terra
preta). Do ponto de vista dos agricultores, os
ambientes mais adequados para a agricultura são:

O sistema de posse tradicional da terra é o de
propriedade comum. A escolha das áreas para
plantio é definida em conjunto por toda a
comunidade, e a partir do momento que alguém
planta num terreno, este se torna propriedade do
agricultor mesmo que seja abandonado após o ciclo
de cultivo. São poucos os conflitos gerados pela
posse da terra na RDSA, estando estes mais
concentrados no que diz respeito à posse da água,
mais especificamente na gestão de lagos e igarapés
utilizados para a atividade pesqueira. A explicação
para tal fato pode estar na baixa densidade
demográfica, e na relativa disponibilidade de terras
para cultivo.

RESTINGA
RESTINGA: São as áreas de várzea mais
apropriadas para agricultura, uma vez que estão
menos sujeitas a alagação por alcançarem uma
cota mais alta. Suas terras geralmente são
alagadas por 2 a 4 meses por ano. A altura da
água nos períodos de inundação (que os
agricultores denominam marca d’água), varia
entre um a 2,5 metros, em relação ao solo. São
denominadas na literatura científica como restinga
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alta, e ocupam 12% da área florestal da várzea
amazônica (AYRES, 1995). Segundo os agricultores,
estas são as melhores áreas da várzea, passíveis
de serem cultivadas pelas principais espécies
agrícolas desse ecossistema na região, que são a
mandioca e a banana ( Musa sp). As áreas de
cultivo de várzea são caracterizadas geralmente
por serem terrenos em que a largura é bem menor
que o comprimento. Quando o comprimento
ultrapassa 100 metros, os agricultores denominam
estas áreas como estirão.

agricultores plantam mandioca, milho e melancia.
Geralmente o solo é bastante enlameado.
TERRA FIRME
FIRME: São os terrenos livres de
alagação. De modo geral possuem solo com
estoque de nutrientes muito reduzidos ( SHORR,
2000; MCGRATH et al, 2001), em comparação com
os solos de várzea ( terra fraca segundo a
classificação dos agricultores), o que torna a
queima e a coivara obrigatórias. Os ciclos de
cultivo de espécies anuais, como a mandioca, não
ultrapassam três anos. Contudo, nestas áreas as
possibilidades de cultivo são múltiplas, pois podem
ser cultivadas diversas espécies frutíferas
adaptadas aos solos da região. As principais são
a mandioca, a banana e as fruteiras perenes, como
açaí ( Euterpe precatoria ), pupunha ( Bactris
gasipaes), cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e
abacate (Persea americana).

O: São os terrenos de várzea com cota mais
BAIX
BAIXO
baixa, e, portanto, mais sujeitos a alagação. A
marca d’água pode chegar a 5 metros.
Correspondem às restingas baixas da literatura
científica, que por sua vez ocupam 85% da
cobertura florestal da várzea (AYRES, 1995).
Permanecem alagadas por um período que pode
chegar a seis meses. Com a diminuição da coluna
de água, o solo vai ficando bastante enlameado,
por várias semanas, até que seca completamente.
Nestas áreas os agricultores cultivam
preferencialmente feijão de praia (Vigna sp), milho
(Zea maiz), e melancia (Citrulus lanatus), por se
tratarem de espécies de ciclo mais curto.
Entretanto, em situações extremas, essas áreas são
utilizadas para o cultivo da mandioca, que se torna
de alto risco, dado o reduzido período de cultivo.

A : São as áreas de terra preta
PRETA
TERRA PRET
arqueológica, conforme a classificação científica
(POSEY, 1986; RIBEIRO, 1992; FERRAZ, 1994). Nas
regiões de terra firme da RDSA (na área estudada,
este habitat não ocorre na várzea), os agricultores
diferenciam este habitat pela constituição do
solo, profundidade da camada orgânica, e
presença de materiais arqueológicos, como urnas
funerárias indígenas, vasos, ferramentas e
pequenas esculturas de barro. Estas áreas são
consideradas excelentes para o cultivo de diversas
espécies, uma vez que possui solo com teores de
nutrientes muito maiores que nas áreas de terra
firme. O teor de fósforo, por exemplo, pode chegar
a ser cem vezes maior (EDEN et al., 1994; LIMA et
al, 2002; SCHAEFER et al., 2004; PEREIRA, 2006).
A comunidade Boa Esperança, foi a única que
apresentou o cultivo de milho ( Zea maiz ). Os
agricultores afirmam não conseguir obter produção
em outros solos de terra firme convencional, pois
“a terra é muito fraca pra plantar milho”. De

PRAIAS
PRAIAS: São os terrenos que se formam nas
margens e no leito dos rios e paranás. O solo pode
ser muito arenoso, ou areno-argiloso. Nestas áreas,
cujo período de inundação é ainda maior que nos
baixos, cultivam-se principalmente feijão de praia
(Vigna sp.) e melancia.
BARRANCO (de rio/paraná): São os barrancos
formados na margem de alguns paranás. Quando
eles alcançam altura razoável, o que significa ter
bastante área disponível para cultivo, os
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modo geral estão sempre próximas a sede
d a s comunidades, e são utilizadas para o
estabelecimento de sítios (quintais domésticos).

nutrientes no solo. As áreas só são remanejadas
quando os agricultores percebem que o solo está
“cansado”, e as infestações de plantas invasoras
são mais freqüentes. O pousio então pode durar
de dois a cinco anos.

Tipologia local de sistemas de cultivo
Tanto na várzea quanto na terra firme, foram
identificados os seguintes tipos de sistema de
cultivo:

Devido à persistência de raízes, tocos e troncos de
árvores no solo, o espaçamento não segue uma
lógica rígida, estando as plantas dispostas de
forma aleatória nos roçados. Geralmente as
variedades mais precoces de mandioca são
plantadas separadamente das demais, na “entrada”
dos roçados. Nas áreas de terra firme, dificilmente
os agricultores sabem dizer as medidas do terreno,
em comprimento e largura, uma vez que a unidade
local de medida é a mil covas . As áreas são
maiores (quando comparado com os roçados de
várzea) e a medição se torna complicada. Como
o espaçamento da mandioca é geralmente 1x1 m,
um roçado com 10 mil covas ocupa uma área de
aproximadamente um hectare. Nas comunidades
de várzea, ocorre o contrário. Os agricultores
geralmente desconhecem a quantidade de covas
de mandioca que estão plantadas no terreno.
Entretanto, como em geral as áreas são pequenas,
eles sabem afirmar as medidas do mesmo
(comprimento e largura), feitas com o auxílio de
varas, ou de passos de um metro cada.

ROÇADO: Terminologia utilizada exclusivamente
ROÇADO
para identificar as áreas onde é realizado o cultivo
da mandioca, também denominada localmente
como roça. Nas áreas de roçado (área utilizada
para cultivo da mandioca), geralmente convivem
em um mesmo espaço diversas variedades de
mandioca (inclusive macaxeira, também
conhecida como aipim e mandioca doce em outras
regiões do país, de acordo com Mattos e Gomes
(2000)), além de outras espécies, como milho, cará
(Colocasia esculenta ), pupunha, açaí, abacate,
dentre outras. Entretanto, a mandioca é sempre a
espécie predominante, ocupando a maior parte da
área (cerca de 80% do espaço e da população de
plantas). São cultivadas sempre mais de uma
variedade por área de produção, e em alguns casos
este número pode chegar a treze. Em outras áreas
da Amazônia, diversos autores relataram situações
semelhantes (KERR, 1979, apud 1993; BOSTER,
1984; SALICK et al., 1997; AMOROZO, 2000).

O tamanho do roçado é definido em função do
tamanho da família e do tipo de ambiente (várzea
ou terra firme) no qual a área está inserida. Nas áreas
de terra firme, geralmente os roçados são maiores
que nos ambientes de várzea, tendo em vista os riscos
associados ao cultivo de mandioca nestes últimos e
ao fato da disponibilidade de terra apropriada para
cultivo ser menor. A área média de um roçado é de
1,01 ha (Tabela 1). No Calafate foram encontrados
os maiores roçados. Nesta comunidade, cada um
alcança em média quase dois hectares de área, e
cada família chega a ter em média 5,65 ha de áreas

A rotatividade dos solos para estabelecimento de
roçados varia de acordo com o ecossistema. Nas
áreas de terra firme, a rotatividade é muito maior,
e um roçado permanece em um mesmo local por
no máximo dois anos, quando os estoques de
nutrientes já se encontram exauridos devido à
exportação pelas plantas, se acentuam os ataques
de pragas e doenças, e a produção diminui de
forma significativa. Na várzea, geralmente os
agricultores reutilizam uma mesma área por cerca
de 10 anos, devido à maior disponibilidade de
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de roçado. Já nas comunidades de várzea, esses
números são menores. Em Nova Olinda, por exemplo,
a área média de um roçado manejado por família
(somando todas as áreas) é de 0,77 ha, e a área média
de cada roçado é de 0,35 ha. Esses dados são
importantes indícios de uma ligação bem mais
estreita entre as comunidades de terra firme e
agricultura, quando comparadas com as
comunidades de várzea.

produção de alimentos e remédios, bem como para
a aclimatação de novas espécies, conservação e
evolução da agrobiodiversidade. Os sítios
categorizados neste item têm como objetivo
principal a produção para o mercado, por isso
abrigam um número limitado de espécies, e
estratégias de manejo totalmente distintas.
Essas áreas em geral apresentam em média, um
hectare (Tabela 1), sendo as maiores encontradas
na comunidade Nova Olinda, e as menores em
Boa Esperança. As espécies mais freqüentes nos
sítios das comunidades de terra firme são cupuaçu,
açaí, abacate e pupunha. Já nas comunidades de
várzea (São Paulo do Coraci) o cacau é a espécie
preferida, devido a sua característica de resistência
ao encharcamento.

ROÇADO DE BARRANCO:
BARRANCO São os roçados
(plantios de mandioca) plantados em barrancos
formados com a vazante, nos rios e paranás, em
áreas de várzea. Por estarem em áreas bem
próximas à água, o período de cultivo é menor,
pois a inundação alcança o terreno mais
rapidamente. Contudo, geralmente são dispostas
em “frente” as comunidades, o que torna fácil o
acesso. Estes sistemas foram detectados apenas
em São Paulo do Coraci.

Os sítios, de modo geral, são remanescentes de
roçados, os quais, terminando o ciclo da mandioca,
foram sendo enriquecidos com mudas de espécies
frutíferas. A tendência é que a pratica de cultivo
em sítios se torne mais freqüente, principalmente
nas comunidades de terra firme, uma vez que as
frutas estão cada vez mais sendo valorizadas no
mercado, e as áreas de roçado estão ficando cada
vez mais distantes, o que torna difícil o acesso, e o
transporte da mandioca.

SÍTIO OU POMAR:
POMAR Denominação utilizada pelos
agricultores para definir os consórcios
multiestratificados de plantas frutíferas, sejam eles
pomares, ou quintais domésticos. De forma geral
predominam um ou algumas espécies, de grande
valor econômico, como abacate, pupunha e açaí.
Entretanto, estas coexistem com diversas outras
espécies, fruteiras e madeireiras, caracterizando
uma significativa diversidade.

SÍTIOS (quintais): Quando os sítios se encontram
localizados mais próximos às casas, constituem,
pomares caseiros , ou quintais agroflorestais
(Gliesmann, apud Inuma, 1999). Nos quintais,
de forma geral, são cultivadas as espécies
perenes, principalmente frutíferas e madeireiras,
em um consórcio aleatório e multiestratificado.
Estes sistemas extrapolam o conceito de
unidades de produção, uma vez que são
verdadeiros espaços sociais, onde ocorrem
relações de trabalho e convivência, assumindo
também um papel na dinâmica dos modos de
vida das comunidades locais.

Os sítios variam muito quanto a composição e o
manejo, de acordo com o propósito e sua
localização com relação à sede da comunidade.
Neste trabalho, portanto, optou-se em discriminar
estes sistemas de produção, dadas as enormes
diferenças entre as práticas de manejo efetuadas
nos sítios situados próximos as casas (quintais) e
nos sítios convencionais. Os quintais diferem dos
sítios convencionais, por apresentarem maior
diversidade de espécies, e manejo mais intenso,
assumindo enorme importância tanto para a
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diversidade de espécies, utilizadas para diversos
fins, e dispostas em um arranjo espacial e temporal
supostamente aleatório. Foram identificadas em
todos os quintais 115 espécies de plantas diferentes,
distribuídas em 52 famílias. Destas, 37 (32,5% do
total) são utilizadas exclusivamente para
alimentação, 34 (29, %) como remédio, oito (6,9%)
como ornamental, e uma (0,9%), como utensílio
doméstico. As outras 35 (30,4%), são de uso
múltiplo. Quarenta e oito espécies (41,7%) possuem
porte do tipo arbóreo, 18 (15,6%), arbustivo, e 49
(42,7%), herbáceo. As famílias com maior riqueza
de espécies foram Arecaceae, com oito espécies
(6,8%), Sterculiaceae , seis espécies (15,13%), e
Rutaceae, Euphorbiaceae e Labiateae, com cinco
espécies cada (4,3%).

A organização do espaço nas áreas de quintais da
RDSA, geralmente segue uma mesma lógica, que
divide a área em duas: uma mais próxima às
casas, com manejo mais intenso, capinas
freqüentes e solo mantido praticamente “no limpo”,
denominada localmente como terreiro, e a outra
restante, que ocupa a maior porção do espaço, onde
se situa a maior parte das plantas, e o manejo é
menos intenso, que é o sítio propriamente dito. Os
terreiros assumem vital importância no sistema de
produção, por servirem como local de produção e
aclimatação de mudas, e por abrigarem a maior
parte das plantas herbáceas (hortaliças folhosas,
medicinais e condimentares), geralmente dispostas
em jirais , canteiros suspensos dispostos a
aproximadamente 1,5 metros do solo, utilizados para
proteger as plantas contra ataques de animais,
de criação na mesma área dos quintais. Estas áreas
exercem também função de área de lazer e
descanso para crianças e adultos; local de
beneficiamento de produtos, onde ficam a
estrutura e os utensílios para fabricação de farinha
e ponto de apoio à execução de atividades
domésticas, tais como preparo de alimentos, e
secagem de roupas.

As espécies mais comuns nos quintais foram o
cupuaçu ( Theobroma grandiflorum ), o jambo
(Eugenia jambo) e a goiaba (Psidium guajava),
presentes em quase todas as unidades amostradas
(92% do total). Em seguida, a bacaba (Oenocarpus
bacaba), com 82% de freqüência, a pupunha, o
açaí do mato e a manga ( Mangifera indica ),
verificadas em 75% das áreas. Quanto ao número
de indivíduos por quintal, as espécies mais
plantadas foram o açaí do mato (12,2% do total de
indivíduos), abacate, com 7,8%, cupuaçu (6,8%),
bacaba (5,9%), limão ( Citrus latifolia ) (5,4%) e
pupunha (5,3%).

Nos terreiros o espaçamento das plantas é maior, o
que torna estas áreas mais arejadas e iluminadas.
No restante do terreno, as distâncias entre as
plantas são menores, e como o dossel é mais denso,
ocorre menor entrada de luz e maior deposição de
liteira. O manejo também é bem menos intenso,
sendo feita limpeza (com auxilio de facão ou
terçado) duas ou três vezes por ano, geralmente
mantendo a cobertura morta. Não foram
encontrados registros de podas regulares, havendo
apenas eliminação de indivíduos ou partes de
indivíduos doentes em caso de necessidade.

CAMINHOS
CAMINHOS: São as trilhas utilizadas para chegar
às áreas de cultivo. Em muitos casos, nas áreas de
terra firme principalmente, os agricultores
aproveitam para plantar diversas espécies, como
macaxeira (Manihot esculenta), frutíferas como
abacaxi, açaí e cupuaçu. É uma estratégia
elaborada com intuito de fornecimento de sombra
e alimento, de fácil coleta, pois eles podem colher
na ida, para levar e comer como lanche nos roçados,
ou na volta, quando já levam os produtos para suas

No que diz respeito à composição florística, os
quintais amostrados apresentaram considerável
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DISPONIBILIDADE DE ÁREAS
ÁREAS: como as áreas
são devolutas, no caso delas nunca terem sido
utilizadas, qualquer agricultor tem toda a
liberdade de escolhê-la para instalar seus plantios.
Desde que ela esteja na área de sua comunidade,
o agricultor tem toda a liberdade para ocupá-la e
cultivá-la. A disponibilidade de terras próximas
às comunidades tem diminuído muito na terra
firme, devido ao aumento da pressão demográfica
e da intensificação do cultivo. Tanto na Boa
Esperança quanto no Calafate, devido à
intensidade de uso das áreas para agricultura,
quando um agricultor deseja abrir uma área, de
modo geral tem que caminhar por cerca de 45
minutos, até chegar a uma área ainda inexplorada.
Portanto, a abertura de novas áreas tende a
diminuir significativamente nos próximos anos. A
tendência é a intensificação do uso das áreas já
abertas, por meio da implementação de novos
sítios e o aumento de investimentos em culturas
alternativas à mandioca, tais como fruteiras.

casas. Esses caminhos são muito comuns nas
comunidades Boa Esperança e Calafate.
BANANAL
BANANAL: São os plantios de banana. Estes são
mais encontrados na várzea, nas restingas altas,
onde o solo é mais fértil, e o risco de inundação é
menor. A banana pode ser cultivada de modo
solteiro, ou em consórcio, formando os sistemas
“silvibananeiros”, como são conhecidos na
literatura científica. Trata-se de um cultivo de
altíssimo risco, uma vez que a bananeira não
resiste ao encharcamento.
LAMAS E PRAIAS:
PRAIAS São sistemas típicos de
várzea, praticados nas terras que surgem primeiro
durante os períodos de vazante e seca. Podem
ser as praias propriamente ditas, cujo solo
característico é areia quartzosa, ou as restingas
baixas. Nestas áreas são conduzidos cultivos
rápidos, como milho, feijão da praia e melancia.
Estes sistemas são altamente intermitentes, e
dependentes do regime das águas. Quando a
cheia vem muito depressa, é muito comum os
agricultores perderem tudo.

SOLO: os agricultores, em todas as
TIPO DE SOLO
comunidades, foram unânimes em afirmar que
preferem os solos arenosos para o cultivo da
maioria das espécies (classificados localmente
como terra areiusca), principalmente mandioca,
em relação aos argilosos. A preferência se dá pelo
fato de que, no solo arenoso, o arranquio da
mandioca é mais fácil. Já para outras espécies,
como a banana, o solo argiloso é preferido, pois
muitos agricultores acreditam que a “terra fica
mais fria”, tornando as plantas menos propensas
ao ataque de doenças.

Critérios para implantação dos
sistemas de cultivo
Uma mesma família de agricultores pode manejar
diferentes tipos de sistemas de cultivo, como ocorre
na maioria dos casos, principalmente nas
comunidades de terra firme. A escolha da área a
ser cultivada e do tipo de sistema a ser implantado
se dá em função de diversas variáveis, tais como
oportunidades de mercado, mão-de-obra
disponível, dentre outros fatores. A espacialização
das áreas, bem como a definição de qual sistema
de produção deve ser implantado, é determinada
por diversos critérios de zoneamento adotados
pelos agricultores, que variam em função de
diversos fatores. São eles:

RISCO DE INUNDAÇÃO
INUNDAÇÃO: esse critério é mais
importante nas áreas de várzea. Os agricultores
preferem as áreas mais altas ( restingas ) para
fazerem seus cultivos, principalmente quando se
trata do cultivo da mandioca, que não tolera
encharcamento de solo. As terras baixas são
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utilizadas basicamente para o cultivo de espécies
precoces, como a melancia e o feijão.

trilhas e picadas abertas no meio da mata. Em
outros casos, é necessário que o deslocamento seja
feito por meio de pequenas embarcações, como
canoas e rabetas (canoa movida por um motor de
baixa potencia). Muitas vezes é necessário
atravessar furos e igarapés para que se chegue
até elas. O difícil acesso, acrescido à dificuldade
de transporte (a produção é transportada até as
comunidades e cursos d’água em paneiros, cestos
artesanais, que podem pesar até 80 kg) inviabiliza
muitas vezes a abertura de novas áreas. No caso
das áreas de várzea, as áreas podem se tornar
distantes no período da seca, quando são formadas
imensas praias nas margens dos rios e paranás.
Entretanto, há diversos casos em que as áreas de
cultivo são estabelecidas em terrenos de outras

DISTÂ NCIA DA COMUNIDADE
COMUNIDADE: quando o
objetivo é trabalhar em uma área por mais tempo,
por exemplo, quando se abre uma área já com a
intenção de se implantar um sitio, ou quando se
deseja converter roçados em sítios, nas
comunidades de terra firme a escolha dos
agricultores sempre é influenciada pela distancia
dessas áreas com relação às residências. Nas
áreas muito longínquas, geralmente se faz apenas
ciclo de cultivo, abandonando-se a área em
seguida. Os agricultores alegam que a distância
inviabiliza a manutenção das áreas, e o transporte
da produção. O acesso a determinadas áreas pode
demorar quarenta e cinco minutos, por meio de

Tabela 1. Principais sistemas de produção em quatro comunidades de várzea e terra firme da RDSA.
Parâmetro
Roçados
Área de total de roçados manejada por cada família (ha)*
Área média (ha)**
Quantidade de roçados/família
Espécies cultivadas por área (média)
Sítios
Área de total de sítios manejada por cada família (ha)
Área média (ha)
Quantidade de sítios por família
Espécies cultivadas por área (média)
Bananais
Área média (ha)
Quantidade de bananais por família
Espécies cultivadas por área (média)
Quintais
Área média dos quintais (ha)
Número de sítios/família
Número total de espécies
Espécies cultivadas por área (média)
Número de plantas/quintal
Área média dos quintais (m²)
Ocorrência de plantas jovens (%)

Comunidade**
BE

CA

SP

NO

Média

2,83
1,13
2,5
3,61

5,65
1,88
3,00
9,83

1,59
0,66
2,40
3,77

0,77
0,35
2,17
2,77

2,71
1,01
2,52
4,99

1,39
0,58
2,40
6,58

2,57
1,28
2,00
5,56

0,38
0,25
1,50
3,66

-

1,44
0,70
1,96
5,26

-

-

0,28
2,00

2,05
2,00

2,16
2,00

0,13
1,00
73
29,0
140,2
1336,6
44,0

0,13
1,00
66
35,2
143,5
1369,67
39,75

-

-

0,13
1,00
71,50
32,10
141,85
1353,13
41,87

* As siglas BE, corresponde a comunidade Boa Esperança, CA, Calafate, SP, São Paulo do Coraci, e NO, Nova Olinda.
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relação à casa do agricultor, pode chegar a dois
quilômetros. A mesma distancia pode ser
observada entre áreas diferentes pertencentes a
um mesmo agricultor. Essa dinâmica transforma
a área de uso agrícola das comunidades em um
imenso mosaico, formado por sítios, capoeiras,
roçados e mata virgem.

comunidades, como no caso da comunidade Bom
Socorro (não estudada nesta pesquisa), em que
seus moradores mantém áreas no Igarapé do
Ubim, situado a mais de 40 km de distancia. A
explicação para este fato são as relações de
parentesco, pois os pais de um morador do Bom
Socorro mantinham áreas de produção naquele
igarapé. Outro fato comum são comunidades
situadas na várzea, onde os moradores cultivam
em terrenos de terra firme, situados em locais
próximos, a distancias de dois a cinco quilômetros.

Em Boa Vista do Calafate, há alguns casos onde
todos os agricultores dispuseram seus roçados de
forma contígua. Essa característica é influenciada
pelos modos de vida e organização social locais,
uma vez que nesta comunidade a ajuda mútua é
muito comum, principalmente na forma de
trabalho em ajuri (mutirão), que envolve muitas
vezes até membros de outras comunidades. Isso
não implica que um mesmo agricultor abra várias
áreas em um mesmo espaço. O que ocorre é que
os agricultores se reúnem, e resolvem desmatar
juntos uma mesma área, diminuindo o esforço e o
tempo despendido na atividade. No caso em
questão, trata-se de um terreno de quatro hectares,
que foi dividido por quatro famílias, ficando cada
uma com uma hectare. Devido ao fato deles
trabalharem em sistema coletivo (mesmo que cada
um tenha sua área individual), se torna melhor
trabalhar em área contínua, pois o deslocamento
fica mais fácil e o trabalho tem maior rendimento.
Durante o período desta pesquisa, os agricultores
estavam abrindo outra área de roçados sob “mata
bruta”, em condições semelhantes. Entretanto, a
medida em que estas áreas de mata virgem vão
ficando cada vez mais distantes, eles tendem a
abandonar esta prática, e fazer uso das capoeiras.
Por conseguinte, a tendência é que as unidades
de produção tendam a se dispor de forma mais
aleatória, assim como em Boa Esperança.

AL EXISTENTE
VEGETAL
TIPO DE FORMAÇÃO VEGET
(se mata virgem ou capoeira): quando possível, os
agricultores, tanto da várzea quanto da terra firme
preferem estabelecer seus roçados em áreas de mata
virgem, porque nestas, a incidência de plantas
invasoras é muito menor que nas áreas de capoeira.

A organização do espaço em função da
produção
Mesmo não havendo cercas ou limites, a ocupação
de uma área visando a prática da agricultura
implica no estabelecimento de direitos por parte
do agricultor que a ocupou sobre o território. Ou
seja, a partir do momento em que uma área ainda
não foi ocupada, esta passa a ser do agricultor
que a ocupou, e mesmo que ele venha a abandonála (e ela venha a se tornar uma capoeira), seu uso
por outro só poderá ser consumado após prévia
consulta e autorização.
Tanto na várzea quanto na terra firme, cada
agricultor possui várias unidades de produção,
geralmente espalhadas por toda a área de uso da
comunidade. É muito rara a ocorrência de casos
de uso contíguo da área por uma mesma família
de agricultores, e sempre as unidades são distantes
umas das outras. As distâncias de alguns roçados
na comunidade Boa Esperança, por exemplo, com

A quantidade de unidades de produção por
agricultor, bem como o tamanho de cada área, são
dados em função do grau de importância e
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especialização que a agricultura assume em cada
família ou comunidade. Nas comunidades mais
voltadas para o mercado, portanto, a tendência é
que esse número seja maior (Tabela 2). Obsevou-se
que para as comunidades de terra firme os valores
relacionados ao uso do solo são maiores. A área
média cultivada por família é maior na comunidade
Calafate. Isso se explica devido ao fato de somente
nos últimos anos a agricultura vem ganhando feição
mais mercadológica naquela comunidade. Antes,
lá e em toda a região as atividades principais eram
a pesca e o extrativismo, reduzidos com o advento
da reserva, com a redução de estoques naturais e
com o aumento da regulação dessas atividades pelos
órgãos competentes. Estes fatos, somados ao
crescente aumento do preço da farinha nos últimos
anos, tem feito os comunitários do Calafate se
tornarem cada vez mais agricultores, intensificando
o cultivo, aumentando a área plantada,
principalmente em ambientes de mata virgem, e
começando a enriquecer seus roçados com espécies
perenes, que virão no futuro a constituir novos sítios.

exceção do Calafate, onde apenas 29% das áreas
estão em locais que antes eram ocupados por
capoeira, e ainda há uma razoável disponibilidade
de áreas de mata virgem próximas a comunidade
(Tabela 2).
Na comunidade Nova Olinda, praticamente não
existem mais áreas de mata virgem adequadas
para a agricultura. O que restou, além das
capoeiras, são chavascais, áreas que permanecem
a maior parte do ano encharcadas ou alagadas,
segundo Ayres (1995). Daí o padrão de distribuição
de áreas (Tabela 2).
O uso das praias para a agricultura ainda é muito
restrito em toda a RDSA. Tanto nas áreas de várzea,
quanto nos lagos de água preta e igarapés que
banham as comunidades de terra firme da RDSA,
quase todos os anos surgem áreas de praia,
bastante adequadas para o cultivo de espécies de
ciclo precoce, como milho, feijão e melancia.
Entretanto, esse tipo de cultivo é muito pouco
praticado na região, devido, entre outros fatores,
à criação de gado, cada vez mais comum na
várzea e na terra firme da RDSA (PEREIRA, 2002).
Diversos agricultores relataram que o gado, que é
criado solto nas margens dos cursos d’água, destrói
a vegetação rasteira e os arbustos.

A maior parte das áreas cultivadas nas quatro
comunidades estudadas está em locais que antes
eram ocupados por capoeira., 73% das áreas
amostradas se englobam nesta condição, que tende
a predominar em quase todas as comunidades, com

Tabela 2. Formas de uso do espaço agrícola em quatro comunidades da RDSA.
Parâmetro
Área cultivada/família (média, em ha)
Número médio de áreas trabalhadas/família
Tamanho médio de cada área (ha)
Hectares abertos/comunidade (média)
Áreas mantidas em solo coberto por mata (%)
Áreas mantidas em solo coberto por capoeira (%)
Áreas mantidas em praia (%)
Tipos de sistemas diferentes praticados
Áreas que serão remanejadas (%)
Áreas que serão abandonadas (%)

Comunidade
BE

CA

SP

NO

Média

4,07
4,83
0,87
1,32
10,34
89,66
0,00
3
86
3,45

7,70
5,25
1,48
2,75
71,43
28,57
0,00
3
100
0,00

1,76
3,20
0,53
0,37
12,50
75,00
12,50
2
100
0,00

1,45
2,50
0,63
0,00
0,00
100,00
0,00
2
100
0,00

3,75
3,95
0,88
1,36
23,57
73,31
3,13
97,42
0,86
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Há uma tendência ao reaproveitamento das áreas,
para o estabelecimento de sítios (Tabela 2). Nas
quatro comunidades avaliadas, 97,2% das áreas
abertas no ano de 2002 foram remanejadas. No
caso da área, a maioria continuou sendo utilizada
como roçado. Já na terra firme, uma parte se
destinou para o segundo ano de cultivo da mandioca
(que os agricultores denominam como roçado de
arrancador), e outra parte para o estabelecimento
de sítios. Essa sucessão agroflorestal tem
implicações extremamente favoráveis para a
conservação, pois é associada à redução no
desmatamento, aumento da diversidade genética
cultivada intra e interespecífica, além de
proporcionar melhoria na renda dos agricultores.
Políticas de valorização da produção familiar, e ações
de assistência técnica podem ser extremamente
valiosas para o incremento deste processo.

quando se pensa na influencia da atividade agrícola
no processo de gestão de uma unidade de
conservação de uso sustentável.
O primeiro diz respeito às interfaces necessárias
entre as estratégias de gestão da paisagem pelos
agricultores e as dos gestores, materializadas
muitas vezes em planos de zoneamento. Nos
casos citados acima, e com mais abrangência,
se for levada em consideração comunidades que
não foram objeto deste estudo (obs. pess.)
percebe-se a complexidade das relações sociais
e da dinâmica territorial na região. Há agricultores
que demarcam seus terrenos de forma contígua,
que mudam de comunidade ao se casarem e
continuam mantendo áreas na comunidade de
origem, e há casos extremos em que as áreas de
cultivo estão situadas a mais de 40 quilômetros
da sede da comunidade. Estabelecer zoneamentos
sem levar em consideração estes usos tradicionais,
pode acarretar em sérios conflitos entre os
agricultores, e entre estes e os gestores de uma
unidade de conservação. Portanto, (re)conhecer ao
máximo os saberes e as percepções dos
agricultores é um importante passo para o
estabelecimento de mecanismos de gestão
compartilhada. Para que ela possa realmente
existir, é necessário o estreitamento e a
implementação do dialogo entre os moradores da
área e os técnicos gestores.

Além do ambiente e do contexto sócio-econômico,
as relações de parentesco também influenciam
significativamente o ordenamento territorial. É
muito comum, em caso de casamento, um
agricultor mudar de comunidade, mas continuar
mantendo áreas de produção na comunidade de
origem, ou ao contrário, dele estabelecer uma área
na comunidade da esposa, mesmo que ele continue
vivendo na comunidade de origem. Esses acordos
são realizados em concordância com os demais
moradores das comunidades em questão.

A noção de território oferecida pela Geografia,
e apropriada por diversas correntes do
Desenvolvimento Rural pode contribuir muito
para a elucidação destes problemas, e para a
proposição de soluções que de fato, contem com a
participação da população local, e representem a
necessidade dos diversos atores. Somente sendo
considerado como significado de ordem local e
apropriação social e simbólica do espaço, o
território, muitas vezes descontinuo e cheio de

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo revelou a complexa rede de
saberes, ações e percepções que ditam os padrões
de transformação da paisagem pela agricultura na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã.
No que diz respeito à conservação, alguns pontos
principais devem ser levados em consideração,
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estudo mostra a necessidade de uma abordagem
que leve em conta as peculiaridades locais.
Projetos mal conduzidos podem gerar resultados
desastrosos, implicando aumento das taxas de
desmatamento, perda de conhecimento local e
descrédito por parte dos agricultores.

vazios aparentes poderá ser devidamente
compreendido na elaboração dos planos de manejo.
Ao elaborar estratégias de assessoria, tanto para
o manejo quanto para a organização social, deve
se levar em consideração as dimensões que
permeiam a questão ambiental. Desta forma, o
território deve ser concebido como espaço
concreto em que se produzem e se fixam os
processos sociais, onde se exercem relações de
poder, e principalmente, onde se desenvolvem e
incorporam identidades (Raffestim, 1993; Santos,
1996). Em resumo, como define o geógrafo Milton
Santos, “o território não é somente o conjunto dos
sistemas de objetos e ações superpostas, mas o
chão somado a identidade”. Quem realiza
trabalho está se territorializando em um
determinado espaço. E este processo de
territorialização, fundamental para a
operacionalização de ações conservacionistas e
de desenvolvimento, pode se dar por diversos
atores, endógenos e exógenos.

Por fim, os sistemas de produção e cultivo da
RDSA vem sofrendo profundas transformações
nos últimos tempos. Um evento que traz
importantes implicações para a conservação dos
ecossistemas locais é a conseqüente implantação
de sítios (sistemas agroflorestais), um processo
endógeno que promove transformações na
paisagem e na vida dos agricultores. Ao plantar
espécies frutíferas nativas, os agricultores não só
incrementam a diversidade, melhoram o manejo
do solo e reduzem o desmatamento, mas
melhoram suas condições de vida (criando novas
alternativas de mercado) e em última análise,
podem estar criando novos habitats para aves,
mamíferos, insetos e outros organismos. Estudos
realizados na América Central por Vandermeer e
Perfecto (1997) tem mostrado essa possibilidade.
A pesquisa e a promoção dessa sucessão
agroflorestal portanto se fazem muito importantes,
devendo estar sempre como pauta dos organismos
gestores de unidade de conservação.

Outro aspecto importante diz respeito à
heterogeneidade de saberes e práticas. As
diferenças entre os sistemas de produção, mesmo
dentro de um único ecossistema são muito grandes,
fruto de diversas influências que acarretam em
profundas diferenças entre sistemas e
comunidades. As intervenções externas (tais como
pesquisa científica e projetos de apoio à produção
e comercialização), devem, portanto, considerar
essas variantes. Em geral, os projetos comunitários
pressupõem uma homogeneidade entre elas, por
se tratar de uma mesma região ou ecossistema. O
efeito é que na maioria dos casos, os projetos não
conseguem alcançar os resultados necessários
para a resolução dos problemas concretos dos
locais. Em outros, mais extremos, estes projetos
não chegam nem mesmo a ser finalizados. Este
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