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RESUMO 

 

 

 Os primeiros agricultores familiares praticavam uma agricultura baseada no 

extrativismo. Atualmente, este perfil passa por processos de modificações em algumas 

regiões. Entretanto, a agricultura ainda está alicerçada na unidade de produção familiar. 

Para estudar a agricultura familiar de várzea e os componentes do sistema de produção 

pecuário, realizou-se um trabalho de pesquisa em diferentes áreas rurais de cinco 

municípios do estado do Amazonas, sendo três na microrregião do Baixo Solimões 

(Manacapuru, Iranduba e Careiro da várzea) e dois na microrregião do Médio 

Amazonas (Itacoatiara e Silves). Foram feitas pesquisas de campo, por meio de 

aplicações de questionários indicando as formas como os agricultores usam e manejam 

os seus recursos agropecuários e que constituem o processo produtivo de cada 

comunidade. As informações fornecidas pelas famílias entrevistadas foram obtidas por 

meio de técnicas de horizontalização multitemática, que a partir desses dados procedeu-

se à técnica de verticalização temática. O levantamento entre as comunidades permitiu a 

realização de 70 estudos de casos. Estes permitiram observar os sistemas de produção 

agropecuária da várzea e descrever as unidades de paisagem (ambientes onde a prática 

agropecuária acontece); os componentes do sistema de produção (espécies agrícolas 

cultivadas e raças bovinas e bubalinas criadas); áreas de cultivo e criação dos animais 

(dimensão da área),e finalidades (destinação do produto). As análises dos dados 

demonstraram que a produção agropecuária na várzea é um sistema complexo e são 

formadas por diferentes paisagens: áreas de restingas com vegetações agrícolas 

permanentes (sítios), áreas de restinga, baixadas e praia com vegetação agrícola 

temporária (roças e plantio de espécies de ciclo anual), capoeiras com predominância de 

espécies lenhosas e campos naturais ou com pastagens cultivadas. 

 

Palavras chave: Agricultura familiar, Unidades de paisagem; Sistema de produção, 

Pecuária. 
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ABSTRACT 

 

 

 The first social relationship used and agriculture based in extractives. Nowadays, 

this standard passes by a process of modification in few areas. However, the agriculture 

is still based in the social relationships unit. For studying the social relationship of 

floodplain and the components of castle breeding production, a research work was done 

in five different municipal district rural zones of the Amazon State, being three of them 

at Baixo Solimões micro region (Manacapuru, Iranduba and Careiro da varzea), and two 

of them at Médio Amazonas micro region (Itacoatiara and Silves). Camp researches 

were done, by application of questionnaires indicating the ways how the farmers use 

and handle their farming resources that constitute the productive process in each 

community. The information that was given by the interviewed families, were obtained 

by technique of Horizontalização multitemática that from this data, proceed until the 

technique of Verticalização temática. The survey among the communities permitted the 

accomplishment of 70 studies in relation to this area. These studies, permitted the 

observation of the farming production floodplain system and describing the landscape 

units (environmental where the farming practice develops); the components of the 

production system (farming species cultivated and bovine and bubalina race breeding 

(measurement of the area), and purpose (destination of the product). The data analysis 

showed that the farming floodplain production is a complexed system and formed by 

different landscape: restingas areas with permanent farming vegetation (sítios), restingas 

areas, baixadas and beaches with temporary farming vegetation (roças and sow of 

species with annual cycle), capoeiras with predominance of lenhosas species and natural 

comps or with cultivated posture. 

 

Key words: Social relationship, landscape units, production system, farming 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar é uma unidade de produção agrícola onde a apropriação e 

o acesso dos bens, principalmente a terra, e o trabalho estão intimamente ligados à 

família, distinguindo as relações do produtor com a terra. Na região Norte, os 

agricultores familiares representam 85,4% dos estabelecimentos, ocupam 37,5% da área 

e produzem 58,3% do Valor Bruto da Produção (VBP) da região, recebendo 38,6% dos 

financiamentos (Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO, 1996 e 1999). 

A maior parte das populações que habitam as várzeas no estado do Amazonas é 

constituída de caboclos, que praticam uma agricultura familiar, utilizando a terra de 

forma tradicional, estabelecendo divisão do trabalho dentro da família por idade e sexo. 

Os processos produtivos interferem na organização social das comunidades, a 

adaptação humana na bacia Amazônica está intrinsecamente relacionada com a 

utilização e conservação dos recursos naturais. Este é um ambiente formado pela 

experiência histórico-cultural das comunidades e pelas influências externas de ordem 

social, política e econômica. A partir dos conhecimentos e experiências dos indivíduos 

da comunidade, as informações sobre os sistemas de utilização sustentável dos recursos 

naturais, são referências para estabelecer as práticas do sistema de produção dos 

agricultores familiares. 

As influências nos processos produtivos tradicionais ou a modificação dos 

sistemas de produção, caso ocorra de forma não adaptada, podem vir a interferir na 

organização social das comunidades, promovendo a perda dos conhecimentos que 

poderiam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico 

regional. 
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As várzeas são classificadas como várzeas baixas e altas. As Unidades de 

paisagem onde são praticadas as atividades de produção são: Baixio, beiradão, massapé, 

praia, restinga, vazante. A base da atividade econômica está estabelecida nos sistemas 

de produção vegetal e animal, o pequeno produtor é de suma importância para a 

sustentabilidade deste mercado. A atividade praticada pelos produtores tradicionais e 

seus ancestrais continuam sendo polivalentes.  

 As cadeias produtivas em Agricultura e Pecuária nas várzeas estudadas, 

estabelecem padrões sociais e econômicos de uso e manejo dos solos onde a função 

social da propriedade e a necessidade de conservação ambiental estão em permanente 

disfunção. 

Entre as questões relevantes tem-se a busca pelo desenvolvimento econômico da 

região, que através de incentivos governamentais causaram influencias nas estratégias 

de produção. Pois o novo perfil do sistema produtivo possui como objetivo principal à 

produção agropecuária em escala, para atender às necessidades do mercado. 

Atualmente a unidade de produção relaciona-se com o ambiente externo através 

das atividades executadas pelo mercado, o sistema de produção adotado para produzir 

em escala, leva a uma dependência do produtor aos fornecedores de insumos 

necessários para produzir, pela compra de bens, máquinas, implementos e insumos e ao 

mercado de produtos pelo abastecimento de produtos agrícolas e extrativos. Ocorre 

assim à formação de um vinculo para sustentabilidade do sistema produtivo.  

A “agricultura moderna” estabelece técnicas que não se enquadram dentro da 

realidade do pequeno agricultor familiar, suas técnicas limitam as formas de manejo 

tradicionais, provocando impactos socioeconômicos. 

O sistema produtivo pecuário em sua racionalidade apresenta-se, geralmente, 

assentado em quatro subsistemas básicos: Subsistema de diversificação para 
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complementação à sustentabilidade familiar, Subsistema de produção empresarial 

familiar, Subsistema Empresarial de pecuária de corte e leite, Subsistema estatal. Na 

atualidade, nas várzeas e em outras regiões da Amazônia brasileira, têm-se observado o 

fenômeno da “pecuarização”, através do manejo de rebanhos bovinos e bubalinos e da 

introdução de pastagens. 

Os conhecimentos práticos sobre sistemas de produção pecuária das populações 

tradicionais da Amazônia que praticam agricultura familiar nunca foram bem descritos, 

os estudos são limitados. Contudo, estes poderiam contribuir de forma significativa na 

construção de sistemas de produção pecuários alternativos, adaptados às condições 

regionais, almejando alcançar o desenvolvimento sustentável, capaz de atender as 

necessidades das populações rurais.  

É importante caracterizar no sistema de produção da agricultura familiar de 

várzea, as formas de organização e manejo da pecuária. Ressaltando assim, o produtor 

em seus aspectos produtivos, sociais e econômicos.  

A busca por alternativas para utilização dos recursos naturais deve considerar a 

conservação da biodiversidade regional, contribuindo para proteção do meio, 

recuperação de  áreas em via de degradação, mantendo a capacidade produtiva da terra, 

e principalmente os processos produtivos devem ser acessíveis ao pequeno produtor. 

O conjunto das informações geradas pode contribuir para introdução de 

melhorias nos sistemas de produção das comunidades de agricultura familiar 

amazonense, melhorando a qualidade de vida das populações que vivem no ambiente de 

várzea, criando subsídios para futuras pesquisas mais aprofundadas sobre o tema, e 

ajudar no planejamento de políticas públicas para as áreas de várzea amazonense. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar no sistema de produção da agricultura familiar de várzea, as formas 

de organização e manejo da pecuária. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as modificações e os impactos socioeconômicos relacionados com a 

introdução de técnicas pecuárias. 

 Descrever as formas de produção pecuária adotadas pela agricultura familiar; 

determinando os processos potenciais dos produtos agropecuários.  

 Avaliar o sistema tradicional de produção, baseando-se nas técnicas de manejo 

utilizadas no sistema de produção pecuário.  

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1.Colonização da várzea na Amazônia 

 

Na segunda parte do século XX, milhares de colonos chegaram à Amazônia 

oriundos de áreas localizadas ao redor da bacia: Sierra Andina, Nordeste brasileiro, Sul 

do Brasil, etc. Em alguns lugares, a colonização foi planejada pelo Governo Federal, em 

outros, foi espontânea. Além dos colonos, empresas foram implantadas para explorar os 
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fantásticos recursos do solo e do subsolo e, também, para aproveitar os incentivos 

públicos oferecidos pelo Governo (Veiga et al., 2004). 

O processo de colonização teve como seu maior foco a margem dos rios. Sendo 

assim, as áreas de várzeas foram bastante afetadas com o processo de introdução das 

atividades agrícolas e pecuárias adotadas pelos colonos. Suas técnicas de produção eram 

diferenciadas dos pequenos agricultores tradicionais da Amazônia, ameaçando a 

sustentabilidade e conservação dos recursos naturais (Ohly, 2000). 

Veiga et al. (2004) argumentam que algumas décadas depois, ao lado dos 

sistemas dos caboclos da Amazônia dos rios, que integram as atividades agropecuárias 

aos ecossistemas florestais, surgiram os sistemas dos colonos da Amazônia das estradas, 

baseado na substituição dos ecossistemas florestais por sistemas agropecuários. O 

resultado é uma área desmatada média por país de 12% a 15% do espaço amazônico 

para explorações agropecuárias 

As estratégias nativas de captação de recursos do meio são baseadas num 

número de evidências, que variam desde as estratégias de caça às técnicas de manejo 

agroflorestais. A pecuária não deve ser antecipadamente considerada um problema para 

a região, esta faz parte do sistema de produção utilizado pelos agricultores familiares. 

Os sistemas baseados nas estratégias nativas podem contribuir para proteção do 

meio ambiente, recuperar áreas em via de degradação e manter as capacidades 

produtivas da terra, adotando técnicas acessíveis ao pequeno produtor. 

As interferências externas sobre as comunidades rurais tradicionais podem afetar 

suas formas de organização social de produção, ocorrendo a perda dos conhecimentos 

que poderiam contribuir de forma significativa para o desenvolvimento sócio-

econômico. 
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3.1.1 A composição étnica dos habitantes das várzeas amazonenses 

 

A maior parte da população dos grupos humanos que habitam as várzeas no 

estado do Amazonas é constituída de caboclos (Silva, 1991), pessoas pobres da área 

rural dos municípios que falam português (Fearnside, 1985), constituindo uma mistura 

de grupos sangüíneos resultantes do cruzamento de ameríndios com o colonizador 

português e com nordestinos descendentes de africanos que migraram para a Amazônia 

no final do século XIX (Parker, 1985) e ameríndios destribalizados, filhos de 

casamentos entre europeus e ameríndios, e descendentes dos primeiros imigrantes de 

várias nacionalidades e origens étnicas (Hiraoka, 1992).  

A reprodução ecológica e cultural dos caboclos da Amazônia brasileira se dá 

através de uma agricultura tradicional com as seguintes características: 1) elevado nível 

de diversidade de espécies cultivadas em suas roças; 2) cultivo de diferentes espécies 

em forma de consórcio e 3) adoção de sistemas de descanso do solo onde foram 

cultivadas as culturas, principalmente a mandioca, denominado "pousio" (Noda 1995). 

Portanto, os caboclos constituem-se em um grupo social de camponeses da 

Amazônia, que tem como características marcantes: 1) a força de trabalho familiar; 2) a 

pequena propriedade para uso; 3) instrumentos de trabalho próprios baseados na força 

motriz muscular (humana); 4) divisão do trabalho dentro da família por idade e sexo; 5) 

organização política subalterna dependente, subordinada à sociedade envolvente por 

sistemas de apadrinhamento e intermediação; 6) cultura próprias com normas e padrões 

cognitivos típicos centrados no grupo familiar e no sistema de vizinhança e 7) 

persistência na reprodução para manutenção do seu modo de vida (Monteiro, 1981). 
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3.2 Aspectos gerais sobre a agricultura familiar. 

 

Lamarche (1997) caracteriza a agricultura familiar como uma unidade agrícola 

de exploração onde à propriedade e o trabalho são familiar. Para Noda (2000) é uma 

unidade de produção agrícola onde a apropriação e o acesso dos bens, principalmente a 

terra e o trabalho estão intimamente ligados à família, ao parentesco e como tal no seu 

processo de funcionamento estão representadas a transmissão do patrimônio 

sociocultural e a reprodução da exploração com técnicas de conservação dos recursos 

naturais. (Noda, 2000). 

Abramovay (2004, apud Provárzea, 2004) acredita que a discussão sobre a 

agricultura familiar é difícil de avançar sem a superação de dois preconceitos: o 

primeiro é o que confunde e assimila em sinônimos o termo “agricultura familiar” a 

expressões como “produção de baixa renda”, “pequena produção” ou “agricultura de 

subsistência” e o segundo é o que considera as grandes extensões territoriais trabalhadas  

por assalariados como a expressão mais acabada do desenvolvimento agrícola. O autor 

considera que os dois preconceitos são solidários e são responsáveis por não 

considerarem a agricultura familiar como relevante sob o ponto de vista econômico, 

apesar de sua importância social. 

 

3.2.1 Como ocorre a agricultura familiar no Brasil 

 

A agricultura familiar brasileira apresenta diferenciações, distinguindo as 

relações do produtor com a terra (Lamarche, 1997). Para este pesquisador, a terra onde 

se pratica agricultura familiar é considerada como “estabelecimentos que efetuam 
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poucas produções destinadas à venda e que dispõem de uma grande independência 

alimentar”. 

O espaço e lugar são elementos indicadores de experiências comuns, 

caracterizados por laços afetivos. Quando este recebe o status de lugar, possui então 

significado humano. Tuan (1980) caracteriza este sentimento como sendo topofílico 

(topofilia seria “... um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, 

incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material”). 

Esse pensamento foi corroborado por Woortmann (1995), quando afirmou que 

“a terra é vista, portanto, não apenas como fator de produção, mas como patrimônio, 

isto é, como um valor moral”. As relações com a terra possuem características 

topofílicas, formadas dentro de um contexto histórico, associado a processos relacionais 

e biossociais. Estes processos estabelecem características específicas às populações que 

são praticantes da agricultura familiar na Amazônia Brasileira.  

O agricultor familiar possui uma visão diferenciada de sua terra, a estrutura se 

estabelece na formação social criando um vinculo histórico pessoal. O bem possui um 

valor de uso e não de mercado, contendo este uma estrutura de planejamento 

simplificada.  

Dados recentes mostram que o número total de estabelecimentos rurais no 

Brasil, censo 1995/96, é de 4,86 milhões, ocupando uma área de 353,6 milhões de 

hectares. A agricultura familiar representa 85,2 % dos estabelecimentos (4,14 milhões) e 

ocupam 30,5% da área total (107 milhões de hectares). A agricultura patronal é 

constituída por 554 mil estabelecimentos, 11,4% do total, e ocupa 240 milhões de 

hectares, 67,9 % do total. (INCRA, 2000).  
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A agricultura familiar, apesar de receber um terço do montante de financiamento 

agrícola em relação à agricultura patronal, o valor básico da sua produção representa 

cerca de 40% do total. (INCRA, 2000). 

A análise da agricultura familiar no Brasil é uma tarefa que requer um 

tratamento especial dos dados primários disponíveis, pois as tabelas estatísticas que são 

divulgadas não consideram essa categoria socioeconômica. As tabulações do Censo 

Agropecuário, que é um dos poucos instrumentos de análise quantitativa do setor 

agropecuário no Brasil, não permite a separação entre agricultura familiar e patronal na 

forma básica como os dados são disponibilizados pelo IBGE, restringindo-se a 

estratificação segundo a condição do produtor, o grupo de atividade econômica e os 

grupos de área total dos estabelecimentos agropecuários. (Projeto de Cooperação 

Técnica INCRA/FAO, 1996; 1999). 

O debate sobre os conceitos e a importância relativa da "agricultura familiar" 

também é intenso, produzindo inúmeras concepções, interpretações e propostas, 

oriundas das diferentes entidades representativas dos "pequenos agricultores", dos 

intelectuais que estudam a área rural e dos técnicos governamentais encarregados de 

elaborar as políticas para o setor rural brasileiro. 

Estudos realizados no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO 

(entre 1996 e 1999), indicam que a agricultura brasileira apresenta uma grande 

diversidade em relação ao seu meio ambiente, à situação dos produtores, à aptidão das 

terras, à disponibilidade de infra-estrutura etc., não apenas entre as regiões, mas também 

dentro de cada região. Isto confirma a extrema necessidade de aprofundar o 

conhecimento das realidades agrárias específicas que caracterizam a geografia agrária 



 12 

brasileira, bem como revelam a necessidade de incorporar de forma efetiva e ágil tais 

conhecimentos ao processo de planejamento das políticas públicas para o meio rural.  

Segundo o Censo Agropecuário 1995/96, existem no Brasil 4.859.864 

estabelecimentos rurais (Tabela 1), ocupando uma área de 353,6 milhões de hectares. 

Nesta safra, o Valor Bruto da Produção (VBP) Agropecuária foi de R$ 47,8 bilhões e o 

financiamento total (FT) foi de R$ 3,7 bilhões. De acordo com a metodologia adotada, 

são 4.139.369 estabelecimentos familiares, ocupando uma área de 107,8 milhões de ha, 

sendo responsáveis por R$ 18,1 bilhões do VBP total, recebendo apenas R$ 937 

milhões de financiamento rural.  

A safra agrícola de 1995/96 foi a que recebeu o menor volume de crédito rural 

no Brasil desde o final dos anos sessenta. O valor total dos financiamentos rurais foi 

inferior a R$ 4 bilhões, o que representou apenas 7,7% do VBP desta safra. Os 

agricultores familiares demonstraram ser mais eficientes no uso do crédito rural que os 

agricultores patronais, pois produzem mais com menos recursos do crédito rural. 

Os agricultores familiares representam, portanto, 85,2% do total de 

estabelecimentos, ocupam 30,5% da área total e são responsáveis por 37,9% do Valor 

Bruto da Produção Agropecuária Nacional, recebendo apenas 25,3% do financiamento 

destinado à agricultura.  

A análise regional (Tabela 2) demonstra a importância da agricultura familiar na 

região Norte na qual mais de 50% do VBP é produzido nos estabelecimentos familiares. 

O financiamento destinado à agricultura é desproporcional entre os agricultores 

familiares e patronais, sendo que em todas as regiões a participação dos 

estabelecimentos familiares no crédito rural é inferior ao percentual do VBP 
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Tabela 1: Brasil – Estabelecimentos, área, valor bruto da produção (VBP) e financiamento total (FT) 

CATEGORIAS Estab.  

Total 

% Estab. 

s/ total 

Área Tot. (mil ha) % Área 

s/ total 

VBP 

(mil R$) 

% VBP 

s/ total 

FT 

(mil R$) 

% FT 

s/ total 

FAMILIAR 4.139.369 85,2 107.768 30,5 18.117.725 37,9 937.828 25,3 

PATRONAL 554.501 11,4 240.042 67,9 29.139.850 61,0 2.735.276 73,8 

Instituição Pia/Relig. 7.143 0,2 263 0,1 72.327 0,1 2.716 0,1 

Entidade pública 158.719 3,2 5.530 1,5 465.608 1,0 31.280 0,8 

Não identificado 132 0,0 8 0,0 959 0,0 12 0,0 

TOTAL 4.859.864 100,0 353.611 100,0 47.796.469 100,0 3.707.112 100,0 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE 
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 de que eles são responsáveis.  

A região Centro-Oeste é a que apresenta o menor número de agricultores 

familiares, sendo responsável por apenas 3,9% do total de estabelecimentos familiares 

no Brasil. Por outro lado, apresenta em conjunto com a região Norte, a maior área média 

entre os familiares, pois com um menor número de estabelecimentos, ocupa 

respectivamente 12,7% e 20,3% da área total dos agricultores familiares. 

A agricultura familiar é a principal geradora de postos de trabalho no meio rural 

brasileiro (Tabela 3). Mesmo dispondo de apenas 30% da área, é responsável por 76,9% 

do Pessoal Ocupado (PO). Dos 17,3 milhões de PO na Agricultura brasileira, 

13.780.201 estão empregados na agricultura familiar.  

Os agricultores familiares são responsáveis pela contratação de 16,8% (308.097) 

do total de empregados permanentes no campo do Brasil, enquanto os estabelecimentos 

patronais contratam 81,7% (1.502.529) desses. 

Enquanto todos os estabelecimentos familiares ocupam o trabalho de 122.448 

parceiros empregados, os patronais ocupam 163.530 parceiros. O número de 

empregados temporários ocupados na agricultura, levantados em uma data fixa 

(31/12/95) foi de 986.678 empregados entre os familiares e 800.235 entre os patronais. 

Embora os familiares apresentem um número superior ao patronal nesta data, isto não 

significa que os familiares utilizam-se do emprego temporário com maior freqüência e 

intensidade que os patronais ao longo do ano. Pelo contrário, a tendência, pela relação 

obtida entre o percentual de trabalho dos membros da família em comparação com o 

trabalho contratado, demonstra que os patronais utilizam-se com muita intensidade 

deste tipo de trabalho. 
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Tabela 2: Agricultores Familiares – Estabelecimento, área, valor bruto de produção e financiamento total segundo as regiões. 

REGIÃO Estab.  

Total 

% Estab.  

s/ total 

Área Total  

(Em ha) 

% Área 

s/ total 

VBP 

(mil R$) 

% VBP  

s/ total 

FT 

(mil R$) 

% FT 

s/ total 

Nordeste 2.055.157  88,3  34.043.218  43,5  3.026.897 43,0 133.973 26,8 

Centro-Oeste 162.062 66,8 13.691.311 12,6 1.122.696 16,3 94.058 12,7 

Norte 380.895 85,4 21.860.960 37,5 1.352.656 58,3 50.123 38,6 

Sudeste 633.620 75,3 18.744.730 29,2 4.039.483 24,4 143.812 12,6 

Sul 907.635 90,5 19.428.230 43,8 8.575.993 57,1 515.862 43,3 

BRASIL 4.139.369 85,2 107.768.450 30,5 18.117.725 37,9 937.828 25,3 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE 

 

Tabela 3: Agricultores. Familiares - Pessoal ocupado segundo as diferentes formas de ocupação 

REGIÃO Pessoal 

Ocup. total 

Pess. Ocup. 

% s/ total 

Empreg. 

Perm, 

Empreg 

Temp. 

Parceiros 

(empreg.) 

Outra 

Cond. 

UTF/UT 

% 

Nordeste 6.809.420 82,93 81.379 588.810 34.081 62.212 97,1 

Centro-Oeste 551.242 54,14 42.040 39.824 2.793 15.418 90,2 

Norte 1.542.577 82,15 25.697 68.636 6.880 29.772 96,9 

Sudeste 2.036.990 59,20 98.146 160.453 58.146 58.294 91,6 

Sul 2.839.972 83,94 60.835 128.955 20.548 26.207 96,7 

BRASIL 13.780.201 76,85 308.097 986.678 122.448 191.903 95,9 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE
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Os agricultores concentram seu trabalho entre os membros da família do próprio 

agricultor. Do total de Unidades de Trabalho utilizadas na agricultura familiar, apenas 

4% são contratadas, sendo todo o restante do trabalho desenvolvido por membros da 

família. Os agricultores patronais apresentam uma relação inversa, sendo que 78,5% do 

total das unidades de trabalho utilizadas no estabelecimento são contratadas. 

Entre os estabelecimentos familiares (Tabela 4), apenas 4,3% contratam 

empregados permanentes, sendo que 2,9% contratam apenas um empregado, outros 

0,8% contratam dois empregados e apenas 0,6% contratam mais do que dois 

empregados permanentes. Em relação a serviços de empreitada, 7,4% dos familiares 

contratam serviços só de mão-de-obra, sendo que outros 5,9% de estabelecimentos 

familiares contratam serviços de empreitada só de máquinas ou de máquinas e de mão-

de-obra. 

O número de pessoas ocupadas por estabelecimento é maior entre os patronais, 

representando uma média de 6,4 pessoas ocupadas, contra 3,3 pessoas ocupadas entre os 

agricultores familiares. Por outro lado, conforme demonstrado no próximo gráfico, 

quando é calculado o número de pessoas ocupadas por unidade de área, os agricultores 

familiares apresentam uma grande superioridade em relação aos patronais, ocupando 

muito mais pessoas por unidade de área. Entre os agricultores patronais, são necessários 

em média 67,5 ha para ocupar uma pessoa, sendo que entre os familiares são 

necessários apenas 7,8 ha para ocupar uma pessoa.  

Entre os agricultores familiares, a atividade mais comum, independentemente da 

quantidade produzida em cada estabelecimento, é a criação de aves e a produção de 

ovos, presente em 63,1% dos estabelecimentos. O milho e o feijão vêm em seguida, 

com produção em 55% e 45,8% dos estabelecimentos, respectivamente. A produção de 
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leite está presente em 36%, seguido da pecuária de corte, criada em 27,8% dos 

estabelecimentos familiares (Tabela 5). 

 

3.2.2 Como ocorre agricultura familiar na Amazônia 

 

A história da agricultura familiar da Amazônia está ligada aos povos indígenas 

detentores de uma herança social e botânica rica, com incorporação de novos grupos 

humanos, passando por um processo da adaptabilidade (Brocki, 2001). Os primeiros 

agricultores familiares praticavam uma agricultura baseada no extrativismo, atualmente 

este perfil passa por processos de modificação em algumas regiões. Contudo a base da 

agricultura esta na unidade de produção familiar. Segundo Noda & Noda (1994), as 

formas tradicionais de uso das terras, na Amazônia, têm sido o extrativismo, a 

agricultura tradicional e o sistema de produção indígena. 

Segundo Noda et al. (2002), a estratégia mais importante para o produtor 

tradicional manter a sustentabilidade do seu sistema produtivo é garantir a estabilidade 

dos níveis de biodiversidade dos ecossistemas por ele planejados. A partir da 

interferência humana mudando os ecossistemas, reconstruindo e reproduzindo 

paisagens, promovendo esta diversidade. 
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Figura 1. Brasil – Agricultores familiares – Participação pecuária das regiões no número de estabelecimentos Familiares, área, 

valor bruto de produção e financiamento total 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE 
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Tabela 4: Agricultores Familiares - Percentual de estabelecimentos com empregados permanentes e serviço de empreitada 

  

REGIÃO 

% de Estabelecimentos com Empregados Permanente % Estabelecimentos c/ serviço de empreitada 

Total 1 perm. 2 perm. + de 2 perm. Só MO Com máquinas e MO 

Nordeste 2,0 1,2 0,4 0,4 5,2 3,4 

Centro-Oeste 15,6 10,3 3,0 2,3 19,8 12,7 

Norte 3,3 1,9 0,7 0,7 12,1 0,9 

Sudeste 9,3 6,6 1,5 1,2 11,5 5,4 

Sul 4,3 3,1 0,8 0,5 5,1 12,6 

BRASIL 4,3 2,9 0,8 0,6 7,4 5,9 

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE 

Tabela 5: Agricultura Familiar - Percentual de estabelecimentos produtores entre os agricultores da categoria (principais produtos) 

REGIÃO Pecuária de corte Pecuária de leite Suínos Aves/ Ovos Café Arroz Feijão Mandioca Milho Soja 

Nordeste 17,5  22,1  22,0  60,9  1,5  19,3  56,4  22,1  55,1  0,0  

Centro- Oeste 53,7  61,0  36,7  69,4  4,0  26,3  9,9  11,8  37,8  2,6  

Norte 23,6  25,7  23,4  63,1  10,7  35,0  23,1  43,2  40,4  0,1  

Sudeste 27,9  44,1  23,5  53,4  25,2  12,4  32,3  11,9  44,3  0,7  

Sul 48,2  61,6  54,9  73,5  2,0  18,1  46,9  35,7  71,4  22,5  

BRASIL 27,8  36,0  30,1  63,1  6,2  19,7  45,8  25,0  55,0  5,2  

Fonte: Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO - Censo Agropecuário 1995/96 – IBGE 
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Como argumentaram Noda et al. (2002), o agricultor familiar necessariamente 

otimiza o uso dos recursos disponíveis, mantém altos níveis de biodiversidade, reciclam 

nutrientes e extrai os recursos naturais existentes até o limite da sua reprodução. 

Na Região Norte, o número de 380 mil estabelecimentos de agricultores familiares 

representa 85,4% do total dos estabelecimentos e ocupa 37,5% da área. A área média do 

estabelecimento familiar (57 hectares) é 17,7 vezes inferior em relação ao patronal (1.008 

hectares), recebe 38,6% do financiamento e é responsável por 58,3% do Valor Bruto da 

Produção (INCRA, 2000). 

Respostas adaptativas das organizações sociais humanas aos ecossistemas 

amazônicos, por razões de tempo e espaço mostraram que existe uma intricada relação 

entre bio ou ecodiversidade e sociodiversidade (Neves, 1992). Moran (1990) é 

provavelmente autor do estudo mais abrangente sobre o processo de adaptação humana na 

bacia Amazônica. Estudos realizados na última década já vieram a demonstrar, que as 

grandes várzeas do rio Amazonas e de seus afluentes podem ter sido ocupadas por sistemas 

sociais completamente diferentes daqueles que são conhecidos etnograficamente 

(Roosevelt, 1991).  

 

3.2.3 Como ocorre a agricultura familiar nas áreas de várzea no estado do Amazonas 

 

A noção de agricultura familiar está baseada na idéia de identidade entre família e 

exploração, tendo como unidade de produção um grupo de trabalho cujos membros são 

unidos por laços de parentesco o qual busca assegurar a sua subsistência (Maurel, 1997). O 

grupo de trabalho, no processo de tomada de decisão, utiliza-se de memória que guarda da 
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sua história e tradição e comparando-as com as ambições que tem para o futuro (Lamarche, 

1997). 

Um modo de vida peculiar das populações que habitam as áreas de várzea advém do 

conhecimento do uso e manejo dos recursos naturais, resultado não só de um processo de 

adaptação a sócio e biodiversidade presentes na região, como também de sua história 

cultural individual, ou seja, de suas experiências passadas. Dessa forma, essas populações 

tradicionais fazem parte de subculturas regionais brasileiras as quais refletem respostas 

específicas às características biofísicas e sociais de diversas regiões geográficas (Moran, 

1977). Além, a cultura, a economia, e a sociedade cabocla permaneceram independentes e 

substancialmente inafetadas pelos sistemas e influências externas, pois foram capazes de 

adaptar-se  e a resistir à economia maior devido ao amplo espectro de estratégias de 

subsistência, mesmo com a incorporação dos novos elementos humanos, pelas necessidades 

de sobrevivência ao longo dos tempos e dos ciclos econômicos, permitindo o controle 

próprio do seu destino sócio-econômico, o que vem a ser um dos pilares da agricultura 

familiar (Oliveira, 1996). 

 

3.3 A atividade Pecuária na Amazônia 

 

A criação de gado na Amazônia brasileira começou no século XVII, nos primórdios 

da colonização portuguesa em locais bastante pontuais quando navegantes trouxeram os 

primeiros animais para atender a demanda de leite e de tração animal para os colonos 

europeus instalados (Desffontaines, 1956). 

Veiga et al. (2004, apud Santiago, 1972) ressaltam que apenas no final dos anos 

1960 a pecuária foi considerada a atividade privilegiada do Governo brasileiro para 
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colonizar a Amazônia, última parte do país a ser explorada: a colonização pela “pata do 

boi”. Sendo assim, a pecuária passou a fazer parte dos processos de assentamento humano 

“na última fronteira agrícola do país”.  

O Governo brasileiro estruturou agências públicas para incentivar as atividades 

agropecuárias nessa região. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) e o Banco da Amazônia (Basa) estimulavam o desenvolvimento da atividade 

através de incentivo fiscal, subsídios e financiamento de projetos agropecuários. 

Em 1975 é implantado o Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, 

incluído o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – 

POLAMAZONIA do Plano Nacional de Desenvolvimento – PND sob a supervisão da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.  

Neste momento a pecuária foi usada com uma ferramenta para a ocupação da 

Amazônia brasileira. Veiga et al. (2004) apontam que a decisão política desta ocupação 

tinha a intenção de ocupar os espaços para garantir suas fronteiras, explorar os recursos 

naturais disponíveis e criar alternativas à questão fundiária por meio da oferta de terra aos 

agricultores expulsos das outras regiões pela mecanização, como no Sul do Brasil ou pela 

pressão demográfica, como Sierra Andina e no Nordeste. 

Na década de 60, várias foram as medidas tomadas principalmente para ocupação 

das áreas de terra firme, ficando as várzeas como uma das partes de reserva a ser explorada 

pela pecuária. A partir desta época, com os objetivos governamentais de garantir a 

integridade do território, explorar os recursos naturais e fornecer terra para diminuição da 

pressão sobre o bem em outras regiões do país, através dos incentivos à pecuária executada 

por grandes empresas e fazendas, privilegiando a pecuária de corte em áreas de pastagem 
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cultivada, na base do sistema de corte-queima da floresta primária ou capoeira de várzea 

(Provárzea, 2004). 

Dessa forma, pode-se destacar que historicamente, a criação de gado desde sua 

origem foi estabelecida com fins políticos de ocupação dos espaços produtivos. A princípio 

para atender a demanda de leite e tração animal pelos imigrantes portugueses no Estado do 

Pará, expandindo-se desde Santarém, na região do Baixo Amazonas até o Arquipélago de 

Marajó em sistemas extensivos de produção, utilizando as pastagens naturais das várzeas 

(Teixeira, 1953). 

Durante as últimas décadas o sistema tradicional de criação de gado na várzea 

sofreu modificações como a expansão e o crescimento do papel do búfalo e a prática quase 

que anual de transferir temporariamente os rebanhos a terra-firme durante as inundações 

periódicas (Ohly, 1987; Hund, 1995; Ohly & Hund, 1996). Através de estratégias as 

comunidades ribeirinhas conseguem produzir em ambientes considerados inapropriados, 

em determinadas épocas do ano. 

Os sistemas de produção animal atuais são razoavelmente bem adaptados às 

peculiaridades das várzeas e têm perspectivas muito promissoras devido ao baixo grau de 

auto-suficiência na produção da carne e de leite na região inteira (Hund, 1995; Ohly & 

Hund, 1996). 

 

3.3.1 Pecuária praticada na várzea do estado do Amazonas 

 

As várzeas, por serem inundáveis e passíveis de modificações em cada enchente, 

não podem ser tituladas, existindo uma forma de domínio tradicional, rigorosamente 
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respeitado, inclusive com campos de várzea negociados, mas que não tem titulação 

reconhecida pela legislação brasileira (Monteiro, 1981).  

Os pesquisadores Chaves (1996) e Lima (1986) descrevem a ocorrência da pecuária 

principalmente nas várzeas do Baixo Amazonas, no trecho entre a foz do rio Negro e a foz 

do Xingu onde, pelas características relacionadas com sua formação, predomina uma 

vegetação campestre entre a mata ciliar da margem do rio e a terra firme. As várzeas do 

Solimões e seus afluentes caracterizam-se pela presença dessa mata desde a margem dos 

rios até a terra firme. A pecuária é mais freqüente nas localidades em que a terra firme é 

contígua à área inundável e não está muito distante da margem do rio. 

Melo & Moura (1990) afirmam que do mesmo jeito que em relação à agricultura, 

foi pelas áreas de várzea que de modo mais significativo se iniciou, na região, o uso 

pecuário do solo. Também desta vez, as práticas adotadas constituem um tipo de adaptação 

das atividades humanas às condições ecológicas, em particular ao ritmo de submersão e 

emersão das áreas de solos aluviais, regulado pelo regime fluvial, ou seja, pelo movimento 

do subir e descer das águas dos rios principais.  

As matas de várzea já vêm sofrendo com perturbações antropogênica há algumas 

centenas de anos, sendo removidas para dar lugar a atividades como agricultura e a criação 

de animais, uma vez que, historicamente, o processo de colonização teve como seu maior 

foco a margem dos rios (Ohly, 2000). 

Na composição histórica do processo de introdução da pecuária nas várzeas, Lima 

& Pozzobon (2001) corroboram que após a queda do aviamento e em seguida com a 

migração dos antigos patrões para as cidades (onde estabeleceram comércios que financiam 

os regatões, que são patrões menores e ambulantes), os domínios da exploração extrativista 
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passaram a ser ocupados por pequenos assentamentos populacionais formados pelos antigos 

fregueses, libertos da sujeição comercial. A posse passou do domínio mercantil dos patrões 

a ocupações simples, baseadas na permanência histórica, mas sem base legal. Noda et al. 

(2001) ressaltam que este fato permaneceu por várias décadas, até a decadência da 

produção de fibras nas várzeas ao redor da segunda metade da década de oitenta do século 

passado. 

Nos últimos vinte anos foi observada uma mudança na contribuição nacional da 

Amazônia no setor pecuário. Veiga et al. (2004), em seu estudo descreveram que a 

contribuição da Amazônia legal para o rebanho brasileiro passou de 10% a 30% entre 1980 

e 2000. 

Na atualidade, nas várzeas e em outras regiões da Amazônia brasileira, têm-se 

observado o fenômeno da “pecuarização”, através do manejo de rebanhos bovinos e 

bubalinos e da introdução de pastagens, podemos retificar este fenômeno segundo os dados 

da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE (2002) (Tabela 6). A partir do incentivo 

governamental essas mudanças puderam ser observadas. 

Na concepção de Veiga et al. (2004), este aumento da produção é diretamente 

relacionado ao melhoramento dos índices da produtividade e ao inicio da contribuição da 

Amazônia ao setor. O estado do Amazonas deverá ser o próximo grande estado brasileiro 

envolvido na produção pecuária, em contra partida às outras regiões do Brasil segundo os 

dados do IBGE apresenta estabilidade na evolução do tamanho do rebanho bovino (Tabela 

7). 
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Tabela 6: Evolução do efetivo da pecuária de animais de grande porte (nº de cabeças) nas áreas pesquisadas nos 

Municípios do Estado do Amazonas, no período 1990-2002. 

Municípios Bovino Eqüino Bubalino 

1990 2002 1990 2002 1990 2002 

Careiro da Várzea - AM 39.123 73.265 1.500 565 800 2.321 

Iranduba - AM 14.124 9.552 56 20 - 278 

Itacoatiara - AM 49.521 63.059 528 744 973 8.161 

Manacapuru - AM 10.805 23.227 31 312 - 115 

Silves – AM 13.832 22.482 223 97 723 2.530 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 

 

Tabela 7: Evolução do efetivo do rebanho por região nas décadas 1980 e 1990. 

 Efetivo(x1000) Var. Efetivo(x1000) Var. Efetivo(x1000) Var. Efetivo(x1000) Var. 

1980 1992 % 1994 1995 % 1997 1998 % 1999 2000 % 

Norte 3.687 15.487 9,5 17.936 19.181 6,9 19.298 21.099 9,33 22.431 24.518 9,3 

Nordeste 2.876 26.912 1,4 22.820 23.171 1,5 23.830 21.981 -7,76 21.875 22.567 3,16 

Sudeste 35.096 37.443 1,5 37.601 37.161 -1,1 36.977 37.073  36.899 36.852 -0,12 

Sul 24.904 25.451 0,2 26.427 26.640 0,8 26.683 26.600 -0,31 26.190 26.298 0,41 

Centro-Oeste 33.607 48.188 3,1 53.418 55.060 3,1 54.627 54.402 3,25 57.227 59.641 4,21 

Brasil 118.971 154.440 1,5 158.241 161.213 1,9 161.416 163.154 1,08 164.621 169..876 3,19 

Amazônia legal 11.772 29.916 8,8 34.690 37.496 8,09 39.541 41.788 5,68 44.140 47.537 7,69 

%Amazônia/Brasil 10 19  22 23  25 26  27 28  

Fonte: Veiga et al.(2004) - USDA, DBO Rural e IBGE 
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3.3.2 Aspectos que contribuíram para o desenvolvimento do manejo da pecuária na 

várzea. 

 

As estratégias adaptativas adotadas, juntamente com as vantagens da criação na 

várzea e a experiência dos criadores, lhes apontaram a prática da retirada dos rebanhos, ou 

parte deles, para áreas adquiridas na terra firme, onde os animais encontram reservas de 

pastos previamente preparadas.  

Na época da enchente, com a diminuição dos espaços de pastagens, decresce a 

disponibilidade de alimentos para os animais até chegar a uma fase crítica. Nessa fase, para 

se minimizar a escassez de alimentos é comum fazer apanha, com o uso de canoas, de tufos 

de capim canarana que flutuam nas águas em movimento.  

Outra prática típica, tradicional na pecuária das várzeas, consiste no confinamento 

dos animais em marombas onde são arraçoados inclusive com aquela gramínea. Mas isso 

não ocorre sem os prejuízos devidos ao emagrecimento do rebanho e às perdas de reses, 

invariavelmente elevadas (Melo & Moura, 1990). 

Na terra firme, o tempo de permanência dos rebanhos, de alguns meses, depende 

tanto da duração dessas reservas quanto do reaparecimento das pastagens das várzeas, já na 

fase de descida do nível das águas. Esse tipo de mobilização do gado tem, assim, o sentido 

de uma complementaridade entre os dois domínios ecológicos representando uma forma de 

adaptação às condições naturais sendo ao mesmo tempo um fator de conquista de espaços 

da terra firme. Isto implica na diminuição ou no desaparecimento do uso da maromba, 

significando uma mudança expressiva nos processos produtivos típicos da pecuária de 

várzea (Melo & Moura, 1990). 
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No verão, o gado é levado para pastar nos campos naturais da várzea. Durante a 

cheia, eles são mantidos em currais sobre palafitas, chamadas marombas, e alimentados 

com gramíneas flutuantes como canarana. A escala de produção de gado da várzea era 

limitada devido à necessidade de manter o gado nas marombas durante a enchente, um 

problema que os grandes pecuaristas conseguem evitar, levando seu gado para a terra firme 

(Monteiro, 1981). 

De acordo com Noda & Noda (1994), a agricultura e a pecuária “moderna” são 

praticadas em ambientes totalmente modificados, o manejo inadequado dos solos provoca 

efeitos como erosão e salinização e o uso intensivo de produtos poluentes, sob a forma de 

pesticidas, tem conduzido os ambientes a processos intensivos, velozes e irreversíveis de 

degradação. 

 

3.3.3 Pecuária sócio-econômica 

 

Na atualidade, há um momento de transição onde apesar dos processos de 

transmissão cultural permanecerem, o status dos mesmos já recebem interferência do 

contato com uma economia de mercado, que forja necessidades de consumo e participações 

político-sociais bem diversas do “Modelo Original”, o que provoca um projeto futuro de 

produção para o mercado, num empreendimento onde o trabalho permanece familiar, mas 

os recursos naturais já soam valorizados para uso no mercado de bens e produtos (Noda, 

2000). 

A modificação do sistema de produção pecuária afeta a organização social da 

comunidade. Dentro deste contexto é importante caracterizar no sistema de produção da 

agricultura familiar de várzea, as formas de organização e manejo da pecuária. Ressaltando 
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assim o produtor em seus aspectos produtivos, sociais e econômicos. Na caracterização 

busca-se diagnosticar a percepção da comunidade, em relação aos projetos de 

desenvolvimento agrícolas implantados. 

De Castro (2003) destaca dois atores com ligações sociais historicamente próximas 

com respeito ao uso dos recursos naturais usando a várzea para a atividade pecuária: os 

pecuaristas (latifundiário) e os caboclos (pequeno produtor).  

Contudo diversos critérios ou conjuntos de critérios são usados para diferenciar os 

atores no meio rural. O nível de produção sempre foi um dos critérios mais usados: 

pequeno produtor, médio produtor e grande produtor (Veiga et al., 2004). 

Mcgrath (1991) ressalta o desenvolvimento histórico da pecuária nas várzeas, 

sobretudo sob as diretrizes dos processos sociais recentes que aumentaram a demanda por 

alimentos de origem animal, a pecuária causou uma crescente diferenciação entre 

pecuaristas de pequena e média escala, que manejam de forma tradicional os recursos, e os 

grandes pecuaristas. 

Em função da sua alta rentabilidade a pecuária bovina sempre foi uma atividade 

viável economicamente, devido às facilidades de incentivo e fomento governamental e com 

a facilidade de administração. Devido a este fato os comerciantes e profissionais liberais 

dos médios e grandes centros urbanos da região passaram a atuar na atividade em grandes, 

médias e pequenas fazendas-empresa familiar, implementando atividades de pecuária 

próximas as da pequena agricultura diversificada.  
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3.3.3.1 Característica dos produtores tradicionais 

 

Lima & Pozzobon (2001) destacam que os pequenos produtores tradicionais são 

uma população extensa e em muitos sentidos heterogênea, portadora de uma cultura 

singular amazônica, originária do processo de colonização ibérica caracterizada como 

“campesinato histórico” da Amazônia, que ao longo de sua formação assimilou uma 

combinação criativa de heranças ibéricas, indígenas, africanas e nordestinas. Por sua 

ligação com o ambiente e aprendizado com culturas indígenas de tradição ecológica 

milenar desenvolveu um vasto conhecimento sobre os recursos naturais, associado a um 

conjunto de mitos. 

Os processos produtivos são baseados em conhecimentos tradicionais e 

convencionais, sua produção é doméstica tendo como objetivo suprir a demanda dos 

membros da família atendendo suas necessidades. Como ressaltou Moran (1994), o desafio 

imposto pela floresta às populações humanas reside em como torná-la mais produtiva sem 

destruir sua rica diversidade.  

Na trajetória do pequeno produtor tradicional Amazônico, o sistema de aviamento e 

a patronagem consistiram na principal relação de produção, regulando o acesso aos 

produtos naturais com valor comercial e às mercadorias básicas para a sobrevivência 

“civilizada” (Lima & Pozzobon, 2001).  

No inicio dos anos 1980, o patrão, geralmente um antigo regatão, exercia o domínio 

sobre o produtor de juta e alimentos pelo exercício do controle das ligações rural-urbano 

via sistema de aviamento. O aviamento domina e controla a estrutura de produção e de 

intermediação, funcionando também como elemento de dominação e legitimação política 

(Monteiro, 1981). 
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Por imposição de um padrão cultural de consumo de artigos manufaturados, como 

requisito para se aproximar da condição de civilizado, desde seus primórdios tornou-se 

produtor voluntário de mercadorias. Foram vários os trabalhos que lhe couberam ao longo 

da história econômica da Amazônia. Coletor de drogas do sertão, de borracha, de castanha, 

de juta e malva, agricultor de pequena escala, caçador, pescador, etc. (Provárzea, 2004). 

 

3.3.3.2 A característica do médio produtor 

 

Os considerados por Veiga et al. (2004) médios produtores são oriundos da 

agricultura familiar, bem sucedidos na crise das culturas perenes, proprietários de vários 

lotes e geralmente envolvidos no comercio local ou regional. Como em toda crise, alguns 

atores levam vantagem aplicando juros altos, comprando barato as terras das famílias em 

colapso e estruturando novas pequenas fazendas. 

 

3.3.3.3 O produtor considerado pecuarista 

 

A partir dos anos de 1970, com a implantação do sistema pecuário latifundiário em 

áreas de floresta (terra firme) e com o inevitável parcelamento da terra por meio de herança, 

enfrentam dificuldade da perda de vantagem começaram a instalar pastagens cultivadas em 

áreas de floresta, dando curso ao processo de substituição ecológica iniciado pelos 

latifúndios recentes. Essa mudança introduziu a necessidade de novos insumos e novas 

técnicas de produção. São os herdeiros dos antigos latifundiários, em grande parte do 
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século XVIII, nas áreas tradicionais de pecuária do médio Amazonas, considerados 

“latifundiários tradicionais”. 

As fazendas dos latifundiários foram estabelecidas quando o Brasil ainda era 

colônia de Portugal. As maiorias foram obtidas por herança, o rebanho é composto por 

grande número de animais das espécies bovina e bubalina. Em alguns casos os fazendeiros 

possuem propriedades na terra firme para onde transferem o gado (Arima & Uhl, 1997). 

No latifúndio tradicional, as relações de trabalho são pouco flexíveis. Depois da 

libertação em 1888, os escravos passaram tecnicamente à condição de agregados e 

ocupantes antes da condição atual de vaqueiro e capatazes. Nestas duas últimas condições, 

além da autorização do patrão para praticar a pecuária de pequena escala, o pagamento do 

trabalho era feito parcialmente em espécie, parcialmente em autorização para pesca, caça e 

extrativismo, bem como a agricultura de subsistência. Não era rara a prática do aviamento, 

isto é, do endividamento do “vaqueiro” no armazém da fazenda. Em consonância com isto, 

desenvolveram-se entre este e o patrão relações bastante estáveis de trabalho, no mais das 

vezes num sistema clientelista, em que a contradição capital/trabalho se amortece na 

linguagem aparentemente igualitária do compadrio, da confiança mútua, da lealdade, da 

amizade, da parceria (Lima & Pozzobon, 2001). 

O primeiro patamar da intermediação é intrincado, pois um produtor pode ser 

também um pequeno aviador. Pode ser um dono de taberna ou de um pequeno flutuante 

local, que avia os pequenos produtores circunvizinhos. Geralmente tem algum titulo de 

terra que utiliza para sacar credito rural que repassa para sua clientela ou estabelece laços 

com um aviador maior da cidade (Monteiro, 1981). 
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Os patrões sob influencia estatal e com o apoio do capital financeiro, através do 

crédito rural, multiplicam suas atividades aproveitando timidamente das propostas estatais 

procurando conservar um equilíbrio entre o controle da juta e sua tradicional pecuária 

extensiva. Multiplicando suas atividades, multiplicam sua rede de dominação, por 

empreendimento em barcos, modo de ampliarem suas margens de ganho através dos fretes, 

e por empreendimentos em pecuária extensiva para abastecer o mercado de Manaus. 

Alguns procuram investir em empreendimentos maiores como pastagens em terra-firme 

para garantir e proteger seus rebanhos das cheias, plantações de guaraná, cacau e 

seringueira e outras espécies (Monteiro, 1981). 

Também os pecuaristas de várzea e terra firme foram caracterizados tendo como 

principal fonte de renda atividades urbanas ligadas ao comércio ou profissionais liberais, 

sendo que suas áreas de várzea não eram legalizadas e nem possuíam tamanho definido 

(Arima & Uhl, 1996). 

 

3.3.4 Pecuária de várzea com o enfoque da administração rural 

 

O sistema produtivo em sua racionalidade apresenta-se, geralmente, assentado em 

quatro subsistemas básicos (Figura 2). Em alguns municípios localizados ao longo das 

margens do rio Solimões/Amazonas, a atividade pecuária apresenta-se através do uso e o 

manejo dos recursos naturais. São realizados inversões de recursos financeiros e os níveis 

de geração de emprego assalariado e renda monetária nas unidades produtivas, é mais 

elevada e ocorre maior volume de circulação de moeda (Provárzea, 2004). Nos dados de 

campo identificou-se a presença do componente pecuária no sistema, na região do Baixo 
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Rio Solimões com a freqüência de 40% e na região do Médio Rio Amazonas com 

freqüência de 57,14%.  

Segundo os dados do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE em 1996 (Tabela 8 

e 9), identificou-se à utilização da atividade pecuária como parte do sistema produtivo, 

sendo de suma importância identificar forma de acesso a terra para realizar a atividade. 

 

3.3.4.1 Subsistema de diversificação para complementação a sustentabilidade familiar 

 

Este subsistema está baseado na força de trabalho familiar, a unidade de produção é 

agrícola com o componente criação animal de grande porte sendo considerado como 

complementar para obtenção de renda em casos de emergência (doenças na família, 

enchentes severas, perdas na produção, etc.). A criação de gado normalmente é de gado 

bovino e tem a função de funcionar como uma espécie de poupança. O tamanho médio dos 

rebanhos é geralmente, em torno de 20 cabeças, confirmando o caráter familiar da 

atividade. A unidade de produção relaciona-se com o ambiente externo através das 

atividades executadas pelo mercado com a compra de produtos pecuários. Recentemente, e 

de maneira crescente, está ligando-se ao sistema estatal mediante a atuação do sistema de 

crédito oficial (Provárzea, 2004). 

 

3.3.4.2 Subsistema de produção empresarial familiar 

 

Muitas são as unidades produtivas de gado bovino e bubalino nas várzeas cujo 

planejamento e administração das atividades são executadas por empreendedor familiar. 

São famílias tradicionais proprietárias de terras que tem as características de dedicação às 
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atividades por herança. As principais atividades deste subsistema localizam-se nas 

atividades das sub-cadeias produtivas locais de gado de corte (cria/recria/engorda) e de leite 

e derivados (Provárzea, 2004). 

 

3.3.4.3 Subsistema Empresarial de pecuária de corte e leite 

 

As unidades produtivas estruturaram-se a partir de atores sociais advindos dos 

setores secundário e terciário que aplicam recursos próprios em pecuária, comprando terras, 

implantando pastagens e introduzindo gado. Uma parte desses investidores vem do setor 

primário após passarem por processos bem sucedidos no comércio ou na política local. É o 

caso também, dos investidores em pecuária oriundos das cadeias agropecuárias, com 

períodos de passagem nas áreas urbanas como donos de casas comércio, lojas de produtos 

agropecuários, compradores e transportadores de gado e técnicos do setor agropecuário 

governamental. A fazenda de gado neste subsistema pode funcionar como uma atividade 

secundária, uma forma de investimento para profissionais liberais, políticos, industriais, etc. 

Com o desejo de serem fazendeiros captam financiamentos públicos e investem 

conjuntamente com recursos financeiros próprios (Provárzea, 2004). 

 

3.3.4.4 Subsistema estatal 

 

 Este subsistema compreende os fluxos econômicos gerados pelos investimentos e 

transferências dos governos federal e estadual, através dos programas oficiais de fomento a 

criação animal e a serviços de controle sanitário principalmente, para o rebanho bovino e 

bubalino. São os incentivos fiscais e as políticas de crédito mencionadas como os principais 
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elementos motivadores para os pecuaristas. A canalização de recursos financeiros da 

cooperação internacional pelos fundos obtidos por diversas organizações governamentais e 

não governamentais, instituições de pesquisa, ensino e extensão rural revertem-se em 

grande parte em estudos técnico-científicos (Provárzea, 2004). 

 

3.3.5 Pecuária da várzea com finalidade comercial 

 

Nas áreas de várzea mais próximas às cidades mais importantes, aparecem casos de 

fazendas onde predomina a produção leiteira, destinada a centros de consumo. Fato mais 

significativo é a escassez de leite da região, somente remediada através da importação, em 

grande escala, do exterior. 

Conforme foi mencionado anteriormente, os grandes programas de colonização da 

Amazônia influenciaram em mudanças no sistema produtivo. Em relação à 

comercialização, a demanda de carne e leite aumentou pelo crescente número de migrante, 

não se restringindo ao mercado consumidor de Manaus. 

No sistema de produção familiar, o gado é criado para a produção de leite e queijo, 

mas principalmente serve como poupança, e é raramente vendido. 

Uma vantagem econômica importante do animal criado na várzea é que o transporte 

ao mercado é barato e razoavelmente rápido. Os animais geralmente vivos são 

transportados por barcos ou por balsas especialmente construídas aos principais 

estabelecimentos de abate. Um sistema de estrada confiável para o transporte não existe 

ainda na terra firme. Todos os animais vivos, carne congelada e produtos de carne 
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Figura 2. Representação gráfica do sistema produtivo na Pecuária. 

Fonte: Diagnostico Bibliográfico – Projeto Agricultura e Pecuária: Diagnostico e Propostas 

para Melhoria do Uso do Solo da Várzea. Provárzea – Estudos Estratégicos. 2004 
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Tabela 8: Utilização (%) das áreas produtivas em atividades pecuárias nas áreas de várzea e terra firme pesquisadas nos 

Municípios do Estado do Amazonas. 

Município Total das áreas produtivas Terras próprias Terras arrendadas Terras em parceria Terras ocupadas 

Careiro da Várzea - AM 59,70 61,10 58,08 0,00 36,63 

Iranduba – AM 20,74 18,24 0,00 0,00 55,94 

Itacoatiara – AM 41,73 40,24 7,27 0,00 66,56 

Manacapuru – AM 27,15 27,80 1,38 6,01 2,51 

Silves – AM 24,54 24,62 0,00 25,00 7,88 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário / 1996 

 

Tabela 9: Área (%) dos estabelecimentos rurais utilizados com pecuária nas áreas de várzea e terra-firme pesquisadas nos 

Municípios do Estado do Amazonas. 

Município Até 5 ha 5 a 10 ha 10 a 50 ha 50 a 100 ha 100 a 500 ha 500 a 2.000 ha 2.000 a 5.000 ha 5.000 a 100.000 ha 

Careiro da Várzea - AM 0,50 0,94 17,12 13,75 23,77 23,42 - 20,52 

Iranduba – AM 0,10 0,68 16,39 19,19 35,20 28,40 - 0,00 

Itacoatiara – AM 0,05 0,31 8,22 9,71 20,58 11,93 17,73 31,46 

Manacapuru – AM 0,07 0,29 3,94 1,77 13,96 7,62 27,66 44,64 

Silves – AM 0,08 0,77 17,20 18,74 35,74 5,99 21,39 0,00 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário / 1996 
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importados de outras partes de Brasil são transportados à região central da Amazônia pelos 

rios. Os sistemas de produção animal atuais são razoavelmente bem adaptados às 

peculiaridades das várzeas e têm perspectivas muito promissoras devido ao baixo grau 

auto-suficiência na produção da carne e de leite na região inteira (Hund, 1995; Ohly & 

Hund, 1996, apud Provárzea, 2004). 

No processo da cadeia produtiva observado por criadores ribeirinhos, Veiga et al. 

(2004) relatam os tipos de rede de comercialização dos vários produtos da pecuária de 

corte, descrevendo sobre uma rede fina de pequenos comerciantes de gado vivo distribuídas 

em todas as frentes pioneiras, próximo dos produtores. 

Nas propriedades familiares a produção de leite é uma atividade tradicional, 

destinada principalmente para o consumo da família. Veiga et al. (2004) destacam que a 

produção leiteira é uma atividade típica da agricultura familiar, uma vez que 90% dos 

produtores usam a mão-de-obra familiar e menos de 10% tem empregados permanentes. A 

grande maioria das famílias mora nas propriedades. 

A atuação dos agentes de intermediação é favorecida pela produtividade do trabalho 

alienada na comercialização dos produtos. Ou seja, há a produção de excedentes pelo 

trabalho familiar em ambiente favorável (várzeas férteis e próximas dos centros comerciais) 

e frugalidade na maneira de viver por parte dos agricultores familiares, que proporciona a 

partilha dos excedentes por diferentes agentes do capital comercial (Provárzea, 2004). 

Segundo Provárzea (2004), os consumidores são atores sociais importantes no 

processo de comercialização dos produtos. Quando possível, em períodos de escassez de 

certos produtos, os produtores conseguem vender seus produtos diretamente para os 

consumidores urbanos nas áreas próximas aos mercados e feiras. A venda efetivada 
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diretamente é mais vantajosa aos produtores, porém mais difícil de ocorrer durante todo o 

ano, pois o tempo necessário de permanência no local de comercialização, provoca custos 

adicionais com despesas de estadia e alimentação. 

 

3.4 O ambiente de várzea 

 

Os ambientes de várzea são apontados por alguns autores como sendo áreas de terra 

com cotas muito baixas, restingas numerosas e estreitas, periodicamente inundadas pelo 

pulso das águas, dado o período de seca e cheia dos cursos d’ água (Junk et al., 1989; 

Kubitzki, 1989). 

As várzeas correspondem a 1,5% a 2% do território da planície Amazônica, 

estendendo-se numa área entre 75 a 100 mil Km
2 

(Vieira, 1992, apud Noda, 2000). A 

várzea é parte do plano aluvial, formada pela erosão lateral dos rios e definida como terreno 

baixo e plano, ladeando o canal fluvial e situado entre as paredes do vale.  

Caracterizam-se por um grande dinamismo morfológico, onde os rios atravessam e 

modificam a área continuamente, sendo nos períodos de seca trechos das margens 

desaparecem rio abaixo, este fenômeno é chamado de “terras caídas” (Moran, 1990). 

As características ecológicas e a fragilidade dos ambientes de várzea são 

apresentadas pelos diversos autores (Tabela 10). conforme apontam Noda et al. (2002). 

Estas florestas são adaptadas à inundação anual, que pode atingir cerca de 10 metros de 

altura em média, com uma duração de vários meses (Junk et al. 2000).  

As várzeas são também divididas nas denominadas várzeas baixas e altas. A várzea 

baixa é caracterizada por apresentar áreas planas e homogêneas, com lagos de formas e  
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Tabela 10: Classificação das várzeas em termos de ambientes, tipos e vegetação por autores consultados. 

Classificação das várzeas Autores e datas 

Ambientes Unidade de relevo denominada de planície de inundação. Áreas planas e homogêneas, 

com lagos de formas e tamanhos diversos e canais irregulares colmatados existindo, por 

vezes conexão entre os canais e lagos. São porções menos elevadas da planície inundável. 

Iriondo (1982); Sugui & Bigarella (1990); Sioli 

(1991); Schroth et al. (200); Sternberg (1998). 

Faixa deprimida onde corre o rio, constituída por depósitos de canal e de inundação. São 

parte integrante do plaino aluvial produzida pela erosão lateral dos rios definido como 

terreno baixo e plaino. Áreas inundáveis pelos rios de água branca. 

Iriondo (1982); Sugui & Bigarella (1990); Sioli 

(1991); Prance (1980). 

Áreas de terras com cotas muito baixas, restingas numerosas e estreitas periodicamente 

inundadas pelo pulso das águas. 

Junk et al. (1989); Kubitzki (1989); Wittmann et al. 

(2002). 

Tipos de 
várzea 

Culturalmente denominados de Várzeas Alta (Unidades de Bancos e Meandros Antigos) e 
Várzea Baixa (Unidade de Bancos e Meandros Atuais e Unidades de Depósito de 

Inundação), Igapó e Restinga Baixa. 

Iriondo (1982); Pinto (1982); Stemberg (1998); 
Noda (2000); Falesi, (1987). 

Sistemas rio-várzea onde o grau de conexão entre o rio e as várzeas depende do pulso de 

inundação. 

Junk et al. (1989); Junk (1997). 

Várzeas antigas de cota mais alta (pleistocenica), várzea novas de depósitos mais baixos 

(holocenica) e várzeas de Maré (sofrem influencia da água salgada e estão sujeitas a 

inundação diária). 

Aires (1993). 

Restinga antiga, restinga nova, baixada, chavascal e pastagem natural. Guillaumet et al. (1993) 

Várzea alta, várzea baixa e igapó. Falesi  (1987) 

Tipos de 

vegetação  

Matas de várzea, matas de igapó, campos baixos e pastagens nativas. Florestas de várzeas 

baixas (estágios sucessionais iniciais), várzeas baixas (estágios sucessionais tardios) e 

várzeas altas (clímax). Flora aquática.  

Pires & Prance (1985) ; Guarim Neto (1994) ; 

Padoch et al. (1999) ; Guillaumet et al. (1993) ; 

Rizzini (1997) ; Marques (1996) ; Wittman et al. 

(2002) 

Fonte: Diagnostico Bibliográfico – Projeto Agricultura e Pecuária: Diagnostico e Propostas para Melhoria do Uso do Solo da Várzea. 

Provárzea – Estudos Estratégicos. 2004. 
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tamanhos diversos e canais irregulares pequenos, havendo conexão entre os rios e os lagos. 

Estas áreas são periodicamente inundadas, conforme a tipologia de Iriondo (1982) 

predominam os tipos de várzea da Unidade de Bancos e Meandros Atuais e a Unidade de 

Depósitos de Inundação.  

Nos ambientes de várzea alta, há áreas ricas em sedimentos e áreas ácidas e 

deficientes em nutrientes. Conforme a tipologia de Iriondo (1982) predomina tipos de 

várzea da Unidade de Bancos e Meandros Antigos. As várzeas altas exibem uma maior 

variedade de biótipos do que as várzeas baixas, o que amplia os microambientes e as 

oportunidades das populações locais para sua exploração. Os declives nestas áreas 

necessitam ser considerados, porque as populações agrícolas o manejando os solos nessas 

áreas, requerem práticas para reduzir o potencial erosivo, assegurando a sustentabilidade 

dos sistemas de cultivo (Moran, 1990). 

 

3.5 O clima: Situações edafoclimáticas 

 

Moran (1990) aponta que o clima é um dos parâmetros fundamentais na estrutura e 

funcionamento dos sistemas biológicos. Particularmente na região amazônica esta 

constatação ganha maior ênfase em virtude do ciclo hidrológico.  

Compreender a dinâmica das águas é essencial para entender o manejo tradicional 

das técnicas agroflorestais. Segundo Noda (2000), a ocorrência dos procedimentos técnicos 

agroflorestais, onde estão inseridos os mecanismos de conservação dos recursos naturais, o 

regime das águas é um marcador importante, sobre os espaços utilizados e os tempos 

naturais de produção e reprodução das espécies. 



 43 

O ciclo das águas dos rios está condicionado principalmente ao regime pluvial, 

especialmente no período das chuvas. Em relação à pluviosidade, a evapotranspiração 

corresponde a uma das principais fontes de vapor d’água, alimentando a precipitação na 

Amazônia. Nobre (1996) ressalta que a evapotranspiração é responsável por mais de 50% 

da precipitação, a qual é bem distribuída ao longo do ano. 

Em relação ao clima, de acordo com a classificação de Köppen, estes se enquadram 

no grupo climático A (Clima Tropical Chuvoso), tipo Amw, se caracteriza por apresentar 

uma estação seca de pequena duração, mas devido aos totais elevados de precipitação, 

possui umidade suficiente para alimentar a floresta de características tropicais. A 

precipitação pluviométrica e sempre superior a 2.000 mm/ ano. As temperaturas médias dos 

municípios oscilam entre, máximas e mínimas respectivamente: 

 Manacapuru: Temperatura máxima de 30,9ºC e mínima de 23ºC. 

 Careiro da Várzea: Temperatura máxima oscila entre 33ºC e 38ºC. 

 Iranduba: Temperatura máxima de 30,8ºC e mínima de 27ºC. 

 Itacoatiara: Temperatura máxima de 31ºC e mínima de 23,2ºC. 

 Silves: Temperatura máxima de 36ºC e mínima de 23ºC.  

 

Os Municípios possuem duas estações diferenciadas, uma chuvosa chamada pela 

população de inverno que vai de dezembro a maio, e uma estação de estiagem chamada de 

verão que vai de junho a novembro.  

As microrregiões apresentam características não divergentes das existentes em toda 

a Amazônia, isto é, as diferentes formas apresentam características peculiares resguardando 

semelhanças entre elas, como exemplos têm: floresta perenifólia hileiana amazônica que 
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corresponde à floresta de terra firme; floresta perenifólia paludosa ribeirinha 

periodicamente inundada (mata de várzea); floresta perenifólia paludosa ribeirinha 

permanentemente inundada (mata de Igapó). 

 

3.6 Características dos solos de várzea 

 

As áreas de várzea possuem os solos mais férteis de toda a Bacia Amazônica. A 

deposição de sedimentos provenientes dos Andes e transportados pelos rios forma, 

regularmente, uma camada nova de solo durante as inundações anuais. Estes solos férteis 

são usados para a agricultura desde muitos séculos, porém, as atividades antrópicas mais 

recentes vêm modificando a paisagem da várzea ao substituir a vegetação natural por um 

número cada vez maior de agrossistemas. (Provárzea, 2004)  

A intensidade da inundação, determinada pelo nível das enchentes, pela velocidade 

da correnteza e pelo tempo de permanência da água sobre as áreas inundáveis determina as 

principais diferenças no processo de sedimentação e na formação dos solos de várzea. As 

características dos sedimentos transportados e a distância do ponto de origem também 

influenciam na intensidade da sedimentação. (Tourinho, 1996). 

Em geral, os solos de várzea possuem proporções elevadas de silte e de areia fina. A 

ausência de areia grossa indica a incapacidade dos cursos d’água em transportar sedimentos 

mais grosseiros até a planície de sedimentação (Hernani et al., 1982 

Os solos de várzea da Amazônia apresentam um alto potencial para a agricultura. 

No entanto, é necessário um manejo para melhorar as suas condições físicas, tais como 

porosidade, umidade e baixa aeração (Cochrane & Sánchez, 1982; Alfaia & Falcão, 1993; 

Rodrigues & Oliveira, 1996; Furch, 1997; Cravo et al., 2002). De acordo com o teor de 
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cátions (Ca, Mg, K e Na), os solos de várzea podem ser classificados como ricos a muito 

ricos (Furch, 1997). Em geral, os maiores valores de nutrientes são obtidos em áreas de 

várzea baixa, demonstrando a importância das inundações periódicas para a reposição de 

nutrientes no solo (Alfaia & Falcão, 1993). Os ecossistemas de várzea têm sido 

considerados como resiliente, porque eles ocorrem dentro de um regime natural de alta 

perturbação através das inundações anuais, sedimentação e erosão (Nepstad, 1999). 

 

3.7 As pastagens  

 

Nota-se a predominância de pastagem ocupando mais de 80% da área desmatada. 

Ou seja, no inicio do século XXI, 10% da Amazônia esta coberta por pastagem (Veiga et 

al., 2004). Como ressaltou Brito (1995), no que concerne especificamente à atividade 

pecuária, temos áreas novas de pastagem abertas; áreas tradicionais reestruturadas em um 

contexto de ampliação das pastagens. 

O desenvolvimento da criação animal na várzea continuará porque o valor nutritivo 

dos pastos nativos e artificiais da várzea é significativamente mais elevado do que o valor 

nutritivo das pastagens artificiais da terra firme (Ohly, 1987; Hund, 1995; Ohly, Hund, 

1996, apud Provárzea, 2004) e o uso da várzea sob gestão apropriada é virtualmente 

ilimitado. Os pastos da terra firme, por outro lado, são caros de estabelecer. Tendem a 

degradar 10 a 15 anos após o estabelecimento e são freqüentemente abandonados.  

As pastagens nativas de áreas inundáveis têm representado papel fundamental na 

exploração de bovinos e bubalinos na Amazônia. Até o início da década de 60, antes do 

advento das rodovias de integração da Amazônia, fundamentou juntamente com as 
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pastagens nativas de terra firme, quase que exclusivamente, em moldes extensivos, a 

pecuária de corte da região. Com a abertura das rodovias de integração, que propiciaram a 

expansão da pecuária em áreas de floresta, a pressão sobre as pastagens nativas foi 

reduzida. Recentemente, a utilização mais intensiva dos ecossistemas de pastagens nativas 

vem sendo apontada como mecanismo de diminuir a pressão da pecuária nas áreas de 

floresta da região (Costa, 2003).  

A referência mais antiga sobre a introdução de espécie de pasto artificial é 

mencionada no documento denominado Le Cointe's L'Amazonie. Já menciona o uso 

extensivo de Brachiaria mutica, cujo nome local é Capim Colônia. É possível supor que as 

primeiras introduções de capim importado à região da Amazônia puderam ter ocorrido no 

fim do século XIX. Até os anos 1980 um capim introduzido da África foi usado nos pastos 

artificiais da várzea na Amazônia Central, mas foi substituído por um outro capim africano, 

denominado localmente "capim d'agua", às vezes, também, conhecido como “do brejo”.  

No levantamento feito entre 1999 e 2000 por pesquisadores do IMAZON, nos 

principais centros de criação de gado bovino na Amazônia, foi constatado a continuação 

das características da pecuária, em relação a 1993, com algumas diferenças. Maior lotação 

de pastos (cerca de uma cabeça por hectare), maior número de fazendeiros reformando 

pastos pelo processo de remoção das plantas invasoras, gradeação da área e plantio de 

braquiarão (B. brizantha), sem o uso de fertilizantes químicos. (Arima & Uhl, 1996). 

Durante as últimas décadas ocorreu uma mudança drástica na paisagem da várzea. 

A terra de pasto expandiu à custa das florestas virgens da várzea e da terra cultivada. A 

maioria das áreas foi transformada em pastagem artificial uniforme, monoespecífica. Um 

desenvolvimento muito similar está ocorrendo hoje nas várzeas da Amazônia central, 
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embora sem alguns subsídios ou o outro suporte governamental, como ocorreu para a terra 

firme dos anos 60 aos anos 80. 

Na microrregião Manaus (Baixo Rio Solimões), em conseqüência à proximidade da 

capital do estado do Amazonas (Figura 3), apresenta-se com maior freqüência de utilização 

para pastagens naturais e matas e florestas naturais. 

Com padrões assemelhados à microrregião Manaus (Baixo Rio Solimões), os 

percentuais apresentados para a microrregião Itacoatiara (Médio Rio Amazonas), com os 

municípios de Itacoatiara e Silves (Figura 4), mostram a utilização dos solos para as 

atividades de extrativismo nas matas e florestas naturais e para as atividades de pecuária 

como pastagens naturais.  

O IBGE estabelece um período de quatro anos para caracterizar a estratégia de 

manejo adotada pelos produtores, podendo dar margem à falsa interpretação quanto ao uso 

do solo para atividade pecuária. Os dados do Censo Agropecuário do IBGE observados nas 

Figuras 3 e 4 apresentam para os municípios de maneira indiscriminada para várzeas e 

terras firmes. 

 

3.8 Descrição das áreas: As unidades de paisagem, localizações e localidades. 

 

O presente estudo foi realizado ao longo da calha Solimões-Amazonas, nos 

municípios de Manacapuru; Careiro da Várzea; Iranduba; Itacoatiara e Silves (Figura 5 e 

6), no Estado do Amazonas. As áreas localizam-se em microrregiões distintas, 

Manacapuru; Careiro da Várzea; Iranduba estão situadas na microrregião do Baixo 

Solimões; Itacoatiara e Silves na microrregião do Médio Amazonas. 
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Figura 3. Representação da utilização das áreas de solo em atividades agropecuárias na Mesorregião Centro Amazonense – 

Microrregião Manaus. Amazonas, Brasil. 1996. 

Fonte IBGE – Censo Agropecuário. 1995-96. 
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Figura 4. Representação da utilização das áreas de solo em atividades agropecuárias na Mesorregião Centro Amazonense – 

Microrregião Itacoatiara. Amazonas, Brasil.1996. 

Fonte IBGE – Censo Agropecuário. 1995-96 
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As principais atividades econômicas dos municípios de Manacapuru; Careiro da 

Várzea; Iranduba, Itacoatiara e Silves são: extrativismo vegetal, pesca, agropecuária e 

exploração mineral. As populações que habitam as áreas de várzea possuem em sua vida 

cotidiana estratégia para utilização e manejo dessas terras. A necessidade de dar um uso 

sustentável a terra é de suma importância tanto para as populações quanto para os interesses 

econômicos da região. O levantamento realizado pelo IBGE apresenta o total de áreas/ha, 

segundo Mesorregiões, Microrregiões e Municípios representando o total de 3.322.566 ha. 

Destes totais, 235.361 ha representam lavouras permanentes e temporárias, com 7,08 %; as 

lavouras em descanso e produtivas não utilizadas são 314.407 ha, representam 9,50 %; 

entre outras temos as pastagens, matas naturais - artificiais e plantadas representando, 

2.674.229 ha com 80.00 % do total de utilização das terras por hectare na Amazônia. 

A maior utilização de terras em área total encontra-se em Itacoatiara com 4,47 % 

(Tabela 11). Em análise percebe-se que em 1995/1996 houve uma redução na utilização das 

terras, com aproximadamente 3.000.000 ha; ocorrendo pouco desenvolvimento da lavoura 

permanente e grande acréscimo da lavoura temporária. É importante ressaltar, os 

acréscimos das pastagens naturais e decréscimo das pastagens cultivadas. 

 

3.8.1 Município de Manacapuru 

 

População de 73.695 habitantes, com 47.662 na zona urbana e 26.033 na zona rural.  

Entre as suas principais atividades se destacam a Indústria de cerâmica, Indústria de 

produtos alimentares, exploração mineral, Indústria madeireira, agropecuária/agroindústria, 

aqüicultura e a Indústria química. Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de 

mandioca, banana, laranja, alface, mamão, maracujá, melancia, cupuaçu e milho. A 
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pecuária é representada principalmente por bovinos, sua produção de carne e de leite é 

destinada ao consumo local e exportação para Manaus e municípios vizinhos. A pesca é 

abundante, com o excedente sendo exportado para municípios adjacentes. 

 

3.8.2 Município de Careiro da Várzea 

 

População de 17.267 habitantes, com 806 na zona urbana e 16.461 na zona rural.  

 Suas principais atividades são a explorações mineral, agropecuária e construção 

civil. Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de tomate, repolho, cebolinha, couve, 

coentro, feijão de metro e alface. Entre as culturas permanentes destaca-se a melancia, 

banana, laranja e limão. A pecuária é representada principalmente por bovinos e suínos, 

com produção de carne e de leite destinada ao consumo local. A pesca é praticada de forma 

artesanal.  

 

3.8.3 Município de Iranduba 

 

População de 32.303 habitantes, com 9.940 habitantes na zona urbana e 22.363 na 

zona rural.  

Suas potencialidades se destacam na agricultura, pecuária e pesca Sua produção 

agropecuária é baseada no cultivo de milho, arroz, mandioca, maracujá, repolho, pepino, 

couve, alface e tomate. A exploração florestal é grande, com destaque para extração de 

madeira. A pecuária é representada principalmente por bovinos, das raças Nelore, 

Girolândia e Mista, com produção de carne e de leite destinada ao consumo local. A pesca é 

abundante no período de maio a novembro, onde o excedente é comercializado em feiras e 

mercados. 
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Figura 5: Imagem do Estado do Amazonas, com destaque da área de estudo. Brasil 

Fonte: WWW.inpa.gov.br/SIGLAB 
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Figura 6: Localização das áreas de estudo ao longo da calha do rio Solimões-Amazonas. Estado do Amazonas. Brasil 

Fonte: WWW.inpa.gov.br/SIGLAB 
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Tabela 11: Utilização de terras por Mesorregião, Microrregiões e Municípios 31.12.1995(ha). 

Localidade Área total 

(ha) 

% Lavoura Permanente e 

Temporária 

% Lavoura 

em descanso e 

prod. ñ utiliz. 

% Matas naturais e 

plantadas 

% Pastagens naturais 

e artificiais 

% 

Manacapuru 119.440 3,59 8.959 3,81 25.856 8,22 132.416 6,17 17.302 3,27 

Careiro da 

várzea 

77.566 2,33 2.569 1,09 6.412 2,04 32.604 1,52 29.789 5,63 

Iranduba 27.008 0,81 3.974 1,68 4.419 1,41 12.556 0,58 4.591 0,87 

Itacoatiara 148.423 4,47 12.794 5,43 11.545 3,67 82.448 3,84 38.369 7,25 

Silves 47.595 1,43 2.66 1,13 7.425 2,36 22482 1,06 11.296 2,13 

Fonte: IBGE, 1995/6 Censo Agropecuário do Estado do Amazonas. 
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3.8.4 Município de Itacoatiara 

 

População de 72.105 habitantes, com 46.465 habitantes na zona urbana e 25.640 na 

zona rural.  

Suas potencialidades se destacam no setor primário. Na sua produção agropecuária 

predominam a cana, o feijão, o cupuaçu e a malva. Nas permanentes se destacam cacau, 

café, coco e laranja. A extração de madeira, borracha e gomas não elásticas são bastante 

representativas na economia local. A pecuária é representada principalmente por bovinos e 

suínos, com produção de carne e de leite destinada ao consumo local e exportação. A pesca 

é abundante, o município destaca-se como entreposto pesqueiro, tanto para o consumo local 

como para exportação. 

 

3.8.5 Município de Silves 

 

População de 7.785 habitantes, com 3.363 habitantes na zona urbana e 4.422 na 

zona rural.  

Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de mandioca. A pecuária é 

representada principalmente por bovinos e suínos, com produção de carne e de leite 

destinada ao consumo local. A pesca é praticada de forma artesanal. Na extração vegetal, 

destaca-se a castanha.  

 

3.9 Metodologias 

 

Os processos de transformação social, econômico, cultural e estrutural buscam o 

desenvolvimento. As respostas ao desenvolvimento ocorrem durante o crescimento do 

indivíduo, seu ambiente é reconstruído constantemente, sendo as transformações realizadas 

por ações dos seres humanos. O homem neste processo torna-se sujeito de sua história, a 

transformação se estabelece pelo conhecimento da realidade, influenciando os padrões de 

adaptabilidade das populações humanas às condições do espaço que habitam. 

De acordo com Stroh (2001) a combinação do saber empírico com o saber científico 

na formulação dos estudos interdisciplinares possibilita se enfrentar o grande desafio das 
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análises sistêmicas requeridas para a elaboração de planos de políticas públicas, 

obstaculizadas, em grande parte, pela fragmentação do saber derivada da especialização de 

conhecimentos, um subproduto da história do capitalismo acidental. 

Em fim, espaço e lugar são elementos indicadores de experiências comuns, 

caracterizados por laços afetivos. Este recebe o status de lugar, possui então significado 

humano. 

Há poucos registros na literatura científica retratando de maneira qualitativa e 

precisa como os atores sociais “ribeirinhos” contemporâneas são afetados pelos ambientes 

de várzeas, com o pulso das cheias e quais em conseqüência, são as suas estratégias 

adaptativas e as escolhas tecnológicas adotadas na atividade pecuária. 

Faz parte do conhecimento técnico-científico regional que os fatores naturais são 

críticos na determinação da disponibilidade e abundância de recursos e nas escolhas sobre a 

alocação do tempo produtivo. E, que fatores sociais são igualmente importantes e, em 

muitas situações, afetam o acesso aos recursos ou a disponibilidade de força de trabalho e 

de capital necessários para a exploração agropecuária. Assim é que, dependendo de suas 

estruturas de oportunidades econômicas (terra, capital, informação e mão-de-obra), famílias 

de uma mesma localidade podem estar mais ou menos susceptíveis aos rigores impostos 

pela flutuação dos recursos naturais (Provárzea, 2004). 

Vale ressaltar, o fato dessa modalidade técnica de pesquisa de campo com o 

instrumental do questionário-formulário não permitir generalizar extensivamente, mas 

intensivamente por trabalhar com análise do discurso. Para tal, foram levantadas hipóteses 

de trabalho com consulta prévia realizada nas sedes dos municípios a várias instituições e 

organizações sobre a localização, logísticas necessárias e seleção amostral. Como resultado 

foi possível traçar-se às relevâncias, a partir da freqüência de menções às localidades onde 

ocorriam concentrações de atores sociais na atividade. Tal atitude foi tomada conforme os 

preceitos da hermenêutica onde o mais intenso é mais significativo do que o extenso, sendo 

o diferente, as diferenças manifestas no linguajar sobre algum fenômeno vivificado o eco 
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da intensidade, e não as repetições, as regularidades manifestas para cada unidade de 

pensamento. (Provárzea, 2004). 

 

3.9.1 Identificação das estratégias: técnicas utilizadas 

 

Levantamento Bibliográfico 

Coleta de dados baseados em elementos bibliográficos e livros para compreensão e 

estruturação dos conceitos da área de estudo, análise de documentos relativos à história da 

comunidade, 

Realização de pré-teste 

Aplicação de questionários para pré-teste na comunidade, após autorização prévia, 

para um pequeno grupo no intuito de detectar possíveis erros em sua formulação e corrigi-

los, para posterior uso em avaliação das atividades e procedimentos.  

Realização da pesquisa de campo com a utilização das seguintes técnicas: 

- Histórias Orais: reconstrução de acontecimentos históricos, determinando a 

construção das relações sociais entre os diferentes grupos dominantes direcionadas aos 

mais antigos, com perguntas sobre a origem e ocupação das famílias; 

- Histórias de Vida: Colhidas em lugares informais (casas-de-farinha, quintal e 

cozinha), permite explorar aspectos da vida dos entrevistados; 

- Entrevistas focalizadas: com os seguintes temas: grupos comunitários, sistemas de 

cooperação, sistema de produção e uso dos recursos naturais; 

- Entrevista Estruturada: aplicação do questionário pré-estabelecido. O questionário 

foi composto de perguntas fechadas, abertas e mistas; 
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- Genealogia de Parentesco: facilita o entendimento dos sistemas de cooperação 

estabelecido pelos grupos; 

- Mapeamento Comunitário: seqüência de oficinas para construção de mapa síntese: 

elaboração dos mapas mentais, reunião das informações obtidas nessas oficinas e no 

campo; 

- Mapas Mentais: revela a percepção dos moradores sobre os recursos naturais, teve 

como produto o layout das comunidades; 

- Realização do Mapa Síntese em escala. 

 

3.9.2 O conhecimento tradicional: Adaptabilidade e Etnoconhecimento 

 

As populações humanas passam por processos interativos com o meio. As 

interações ocorrem de forma recíproca, levando a adaptação para estabelecer condições de 

vida. Segundo Dajoz (1978), “as adaptações são morfológicas, fisiológicas, ecológicas e 

etológicas”. Essas adaptações ao sistema fazem parte de um processo cultural, com o 

objetivo de alcançar o desenvolvimento socioecológico.  

De acordo com o glossário de ecologia, a adaptabilidade seria a habilidade das 

espécies ajustarem-se as variações ambientais, o potencial para adaptação possui um 

sentido genético e evolutivo. 

Quanto à interação do homem aos trópicos úmidos, podemos ressaltar as 

características desta adaptabilidade na floresta amazônica. Pois a Amazônia passou e passa 

por diversas transformações, não podendo ser considerada como um ambiente ecológico 

uniforme, devendo ser analisada como um mosaico com grande diversidade. “A 

impressionante diversidade de plantas e animais reflete também a complexidade do 
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ecossistema amazônico que se compõem de um número correspondente de nichos 

ecológicos e de interações inter-específicas” (Dajoz, 1978). 

As relações homem-ambiente são as bases para este estudo alcançar seus objetivos, 

pois, conforme postula Moran (1994), um dos problemas sempre presentes nas pesquisas 

sobre adaptabilidade humana, e em grande parte das pesquisas ecológicas, é o 

conhecimento fragmentário que temos sobre padrões populacionais, tais como 

complexidade e estabilidade. Poucas foram as descrições e análise abrangente sobre as 

interações entre a população e ambiente, sendo necessário fazer uma descrição mais 

completa dos padrões ecológicos para alcançar progresso na ecologia humana. 

O ser humano possui a capacidade de modificar-se e moldar-se em função das suas 

necessidades, baseado em sua plasticidade biológica e cultural. Este processo lhe confere 

uma flexibilidade maior em relação ao meio do que em outras espécies. Os aspectos 

importantes à flexibilidade das populações são normalmente relacionados a 

comportamentos que podem ressaltar a “resistência e resiliência”, temos como exemplo, as 

técnicas consideradas “tradicionais e neotradicionais”.  

Tais comportamentos incluem fatores diversificados, que auxiliam na conservação 

dos seus recursos naturais, sendo assim “A habilidade de mudar e destruir ecossistemas dá 

aos humanos uma responsabilidade como guardião destes recursos para gerações futuras” 

(Fearnside, 2002). 

Dentro deste contexto, o ecossistema que contém populações humanas passa a ser 

considerado território da noosfera (domínio das crenças e idéias), tecnosfera (domínio da 

tecnologia), da semiosfera (domínio da cultura e seus símbolos) e da sociosfera (domínio 

das relações sociais), infestado por memes (unidade básica de transmissão cultural ou 

imitação) (Marques, 1999). 
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Contudo, mudanças drásticas no ecossistema dificultam as espécies que geralmente 

não conseguem se ajustar, mas as mudanças de comportamento facilitam a adaptação para 

estas se enquadrarem em nichos ecológicos. “A flexibilidade do comportamento permitiu 

aos seres humanos se adaptarem a diferentes ambientes, os auxiliou a sobreviver a 

mudanças climáticas, como as corridas no Pleistoceno, e a rapidamente responder a um 

ambiente variável” (Boya & Richerson, 1981). 

A Etnoecologia propicia elucidar tais questões de nosso interesse, esta linha de 

pensamento contem duas vertentes e apresenta várias definições (Toledo, 1992), sendo para 

Marques (1999), “Etnoecologia o campo de pesquisa (científica) transdisciplinar onde se 

estuda, os pensamentos (conhecimentos, crenças), sentimentos e comportamentos 

intermediando as interações entre as populações humanas que os possuem e os demais 

elementos dos ecossistemas inclusos, bem como os impactos ambientais aí decorrentes”. 

Ao buscarmos o conceito, segundo Frake (1961, 1962, apud Moran, 1994), a 

pesquisa etno-ecológica fornece uma melhor compreensão da percepção do indivíduo em 

relação ao seu ambiente e a sua organização diante de tais percepções. Sendo assim, os 

preceitos metodológicos da etnoecologia, facilita o entendimento sobre como a comunidade 

conhece o ambiente e a forma que estas efetuam suas relações. Dessa forma, segundo 

Vayda & Rappaport (1976, apud, Moran, 1994), essa abordagem ajuda a identificar as 

variáveis que possam ser testadas na investigação empírica. 

Segundo Neves (1992), três grandes constatações emergiram dos estudos 

etnoecológicos desenvolvidos entre populações nativas ou tradicionais de Amazônia: 

primeiramente, a constatação de que essas populações são capazes de reconhecer uma 

imensa diversidade ecológica, mesmo em ambientes aparentemente homogêneos; segundo, 

a constatação de que essa heterogeneidade é resultante de uma complexa inter-relação 
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processual entre o biótico e o abiótico; terceiro, de que a qualidade de vida das sociedades 

humanas no trópico úmido depende de uma exploração complementar dessa 

heterogeneidade e, quarto, de que qualquer sistema de exploração do meio circunjacente 

deve contemplar estratégias de manutenção da diversidade original existente ou mesmo de 

sua ampliação. 

As abordagens etnoecológicas têm sofrido críticas por apresentar problemas na 

coleta de informações, diante da dificuldade de prognosticar o comportamento humano 

(Moran, 1994), pois, de acordo com Noda (2000) as normas culturais influenciam as 

atitudes e ações humanas de forma intencional ou consciente e pode estar implícitas na 

verbalização, como a base de dados da etnoecologia. Juntamente com a abordagem 

etnoecológica será utilizada a estratégias etnobiológica de Posey (1986) “buscando 

entender como o mundo é percebido, conhecido e classificado por diferentes culturas 

humanas”. 

A etnobiologia caracteriza-se na sua essência como o estudo do conhecimento e das 

conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da biologia, ou seja, é o 

estudo do papel da natureza no sistema de crença e de adaptação do homem a determinados 

ambientes (Posey, 1997). 

Os valores culturais estão inseridos de modo a enriquecer e ultrapassar a descrição 

convencional. Portanto, o conhecimento e a categorização do ambiente pela comunidade, 

incluindo plantas, animais, técnicas de manejo e pecuária se dá de modo perceptivo, 

assemelhando-se ao sistema classificatório de ecologia tradicional. O meio onde as 

populações tradicionais da Amazônia habitam foram reconstruídos e reproduzidos por seus 

ancestrais, com o objetivo de melhorar suas condições de vida. Iniciando assim, seus 

conhecimentos, estes hoje são estudados com o objetivo de reconstruir métodos de melhor 
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adaptação às condições locais com implementação de tecnologias. “Os agricultores 

tradicionais possuem todos os conhecimentos para a implantação dos sistemas, pois seus 

ancestrais foram “melhoristas” de plantas” (Noda et al., 2002). 

A partir desse entendimento é de interesse compreender as percepções em relação à 

agricultura familiar tradicional e transformações que nela ocorreram então conceituar 

percepção torna-se necessário. Para Tuan (1980) a percepção é a “resposta dos sentidos aos 

estímulos externos e a atitude proposital, onde certos fenômenos são registrados e outros 

retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. Neste contexto, Del Rio (1999) acrescenta 

que os mecanismos cognitivos incluem humores, motivações, julgamentos, valores, 

conhecimentos prévios e expectativas e a mente humana organiza essa realidade percebida 

através de imagens mentais e esquemas perceptivos. 

Dentro deste contexto, “os sujeitos são agentes que atuam possuidores de um senso 

prático, de um sistema adquirido de preferências, gostos, estruturas cognitivas duradouras e 

de esquemas de ação, os quais orientam a percepção da situação e a resposta adequada” 

(Bourdier, 1996). Sendo assim, habitus para Bourdier (1996) é o princípio gerador e 

unificador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição num 

estilo de vida, num conjunto de práticas. 

Conforme postula Abbagnano (1999), os mitos são as “representações coletiva 

elaborada a propósito do comportamento atribuído a certos grupos sociais”. Desta forma 

para analisarmos os fenômenos de percepção, atitudes e comportamentos se tornam 

importante lembrar que estes são repletos de significados, valores, mitos e símbolos, 

inseridos no cotidiano humano.  

Biedermann (1993) argumenta que um dos posicionamentos em relação à 

simbologia é o fato dela ser a chave para o conhecimento do mundo espiritual, pois aquele 
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que desvaloriza a riqueza metafórica de épocas passadas, apegando-se apenas aos 

conhecimentos lógicos e científicos, não está em condições de compreender as múltiplas 

finalidades do pensamento simbólico. 

A partir desse entendimento, busca-se desvendar de que forma a ocupação humana 

do espaço social e o sistema de produção agrícola tradicional na área obedecem a arranjos 

estruturais em função de fatores naturais e culturais, enfatizando as interferências externas 

que este sistema assimilou com o objetivo de expansão e duração dentro desse espaço de 

ocupação social. Segundo Noda et al. (2002), a estratégia mais importante para o produtor 

tradicional manter a sustentabilidade do seu sistema produtivo é garantir a estabilidade dos 

níveis de biodiversidade dos ecossistemas por ele planejados. A partir da interferência 

humana, a reprodução e a reconstrução são processos relacionados com o desenvolvimento 

das populações, ligados diretamente com questões culturais e sociais mudamos os 

ecossistemas reconstruindo e reproduzindo paisagens, promovendo a diversidade. 

Traçado o arcabouço teórico, parte-se para as estratégias de coleta de dados. 

Conforme aponta Noda (2002), “As técnicas quantitativas com o emprego de 

informações consensuais como uma medida de significância cultural, têm mostrado 

vantagens sobre procedimentos que subjetivamente determinam valores de importância ou 

simplesmente, adicionam categorias de uso”. Esta metodologia proporciona maior robustez 

e credibilidade aos resultados dos dados analisado, pois estes não se limitaram apenas a 

uma análise subjetiva.  

Valores de uso referem-se à importância de cada uso ou espécie por informante, 

assim, quanto maior evidência for dada a um animal ou planta, maior é sua importância 

para o informante (Noda, 2000). A distribuição do valor de uso normalmente é contínua e 

não discreta. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

 

As áreas de várzeas estudadas situam-se em um universo predominantemente de 

agricultura familiar, compreendida pela calha do rio Solimões-Amazonas nos Estado do 

Amazonas como de predominância de atividades em pecuária, utilizador dos recursos 

naturais terrestres e aquáticos da Amazônia, um ambiente que mescla conhecimento 

cientifico e popular (tradicional), formado pela experiência histórico-cultural das 

comunidades e pelas influências externas de ordem social, política e econômica. 

 

4.1.1 Município de Manacapuru 

 

Situado na mesorregião do entorno de Manaus, dista da Capital do Estado 68 km em 

linha reta, e 102 km por via fluvial, área territorial de 7.367,90 Km
2
. Coordenadas 

Cartesianas: situa-se a 3º 18` 33`` de latitude sul e a 60º 33` 21`` de longitude oeste de 

Greenwich, altitude de 34m acima do nível do mar. Os Limites do Município de 

Mancapuru são com os municípios de Manaquiri, Iranduba, Beruri, Anamã, Novo Airão e 

Caapiranga.  

 

4.1.2 Município de Careiro da Várzea 

 

Situado na região do Rio Negro-Solimões, dista da Capital do Estado 29 km em 

linha reta, área territorial de 2.643 Km
2
. Coordenadas Cartesianas: situa-se a 3º 07’ 30" de 
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latitude sul e a 59º 52’ 30" de longitude oeste de Greenwich, altitude de 30m acima do nível 

do mar. Limita-se com os municípios do Careiro, Autazes, Manaus, Manaquiri, Iranduba e 

Itacoatiara.  

 

4.1.3 Município de Iranduba 

 

Situado na mesorregião do entorno de Manaus, dista da Capital do Estado 25 km em 

linha reta, área territorial de 2.213,60 km². Coordenadas Cartesianas: situa-se a 3º 9` de 

latitude sul e a 59º 15` 3`` de longitude oeste de Greenwich, altitude de 140m acima do 

nível do mar. Limita-se com os municípios de Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo 

Airão e Careiro.  

 

4.1.4 Município de Itacoatiara 

 

Situado distante da Capital do Estado 175 km em linha reta e 201 km via fluvial, 

área territorial de 8.949,20km². Coordenadas Cartesianas: situa-se a 3º 8` 54`` de latitude 

sul e a 58º 25` de longitude oeste de Greenwich, altitude de 18m acima do nível do mar. O 

Município de Itacoatiara, constituído pelos Distritos de Itacoatiara e Amatari, limita-se com 

os municípios Silves, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Maués, Autazes, Nova Olinda do 

Norte, Careiro, Rio Preto da Eva e Manaus.  
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4.1.5 Município de Silves 

 

Situado na Região do Médio Amazonas. Dista da capital do estado 283 km em linha 

reta e 212 km por via fluvial, área territorial: 3.747 km². Coordenadas Cartesianas: situa-se 

a 3º 76` de latitude sul e a 58º 23` 19``de longitude oeste de Greenwich, altitude de 18 m 

acima do nível do mar. Limita-se com os municípios de Itapiranga, Itacoatiara e 

Urucurituba.  

 

4.2 Trabalho de campo 

 

Na realização desta pesquisa, optou-se por utilizar a abordagem sistêmica de Morin 

(1998), pois permite uma visão integradora entre as partes e o todo, favorecendo o 

esclarecimento das inter-relações entre os componentes dos ecossistemas. O procedimento 

metodológico aborda os conceitos de sistema, interações e organização do sistema, a fim de 

que o processo acompanhe as ações de comunicação e organização, de maneira que os 

atores sociais tenham a possibilidade de gerar e utilizar informações, mediante o resgate do 

conhecimento tradicional. 

O presente estudo envolveu mecanismos de percepção ambiental, conhecimentos 

tradicionais, experiências diretas e de contato. Os meios técnicos para se fazer o 

diagnóstico abrangerá a observação verificando as relações dos comunitários entre si e 

destes com a natureza de maneira a favorecer a investigação da percepção ambiental nas 

comunidades. 

Os conhecimentos e experiências dos indivíduos da comunidade deverão ser 

considerados, como referência para identificar as práticas do sistema de produção dos 
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agricultores familiares tradicionais. As informações sobre os sistemas de utilização 

sustentável dos recursos naturais contem processos de conservação ambiental, possuindo 

componentes do conhecimento empírico da cultura tradicional de manejo. 

A principal atividade foi o levantamento complementar para a consolidação da 

caracterização do sistema de produção de Agricultura Familiar na área estudada. 

Posteriormente, a coleta de dados poderá tornar possível a decodificação do saber 

tradicional em linguagem científica; gerando técnicas de manejo adequadas à realidade da 

Agricultura Familiar Amazonense.  

 

4.2.1 Momentos de atuação junto às comunidades 

 

Primeiro Momento: Realização de Pré-diagnóstico para levantamento da atual 

situação dos produtores, reconhecimento geral de campo, visitando e observando as 

comunidades na região em estudo. A apresentação da proposta de pesquisa ocorreu em uma 

reunião nas comunidades dos municípios, firmando o compromisso de parceiros na 

proposta de pesquisa. Nesta fase foram expostos os objetivos e benefícios da participação 

da comunidade. 

Segundo Momento: Escolha e seleção das comunidades e dos produtores 

participantes na pesquisa. As próprias comunidades participaram da seleção dos produtores 

participantes, por meio da indicação, como pré-requisitos estes tiveram uma participação 

ativa na comunidade. Foi realizada juntamente com as lideranças comunitária avaliação, 

discussão, seleção dos itens que compuseram as entrevistas realizadas, avaliações para 

escolha dos participantes do projeto e a aplicação do pré-teste. 
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Terceiro momento: Aplicação da pesquisa de campo, baseada em técnicas científica. 

Sistematicamente realizado um diagnóstico da região, resgatando a história da comunidade, 

ressaltando aspectos sociais, culturais, ambientais e econômicos. Levantando os principais 

problemas que respondam o sistema a ser analisado  alcançando os objetivos propostos. 

Quarto momento: Realização das analises dos dados, estes com dois tratamentos, 

quantitativo e qualitativo, buscou-se alcançar uma compreensão e interpretação da 

realidade analisada dos comunitários. 

 

4.3 Metodologia para intervenção junto às comunidades 

 

O estudo de caso atende às expectativas, para coleta de dados junto às comunidades 

tradicionais e através deste buscou-se entender qual a percepção do produtor em relação aos 

processos envolvidos na agricultura familiar. Gil (1991) afirma que o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo, exaustivo, de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir conhecimento amplo detalhado do caso. 

Segundo Greenwood (1973), o estudo de caso consiste em um exame intensivo 

tanto em amplitude como em profundidade, de uma unidade de estudo, por meio de todas 

as técnicas disponíveis para tal. O estudo de caso utiliza técnicas como observação direta e 

entrevistas com o objetivo de examinar comportamentos contemporâneos dentro de seu 

contexto da vida real, a metodologia do estudo de caso pode incluir dados qualitativos e 

quantitativos. Neste contexto, a unidade pode ser um indivíduo, uma família, um grupo, 

uma cultura, um acontecimento ou uma unidade de paisagem. 

A relação entre os agentes processou-se partindo do diálogo informal, a partir dos 

conhecimentos e experiências dos elementos contidos no processo considerando com 
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respeito e esforço de compreensão os valores existentes na cultura de agricultores 

familiares regionais enquanto referência das ações. Foram considerados os conhecimentos e 

a experiência dos atores envolvidos no processo. 

É de suma importância à identificação dos problemas, contudo a compreensão dos 

mecanismos geradores dos problemas auxilia no sentido de propor soluções viáveis para a 

comunidade, superando as causas reais e não somente as carências. A articulação dos 

problemas locais com condições estruturais, parte da conscientização com participação, 

sendo este um processo que envolve ações buscando melhorar as condições locais de vida. 

No desenrolar das entrevistas, a vida cotidiana vivificada através do trabalho foi o 

fio condutor da estratégia metodológica. Para tal fez-se uma distinção epistemológica nos 

sistemas cognitivos dos sujeitos - o que é observado e o que observa, ou seja, as visões de 

mundo emic e etic.  

Durante as entrevistas, a abordagem emic, que reflete as categorias reais cognitivas 

e lingüísticas dos povos nativos (Posey, 1986) mostra-se adequada para a compreensão dos 

mecanismos cognitivos os quais a partir de práticas, percepções e atitudes se desenvolverão 

no processo produtivo. Para fins de análise, as interpretações desenvolvidas pelo 

pesquisador são etic. 

No presente estudo, as entrevistas foram idênticas as que como Sorrentino (1997) 

fez em seu trabalho (intermediárias entre as do tipo semi-estruturada) aplicada a partir de 

algumas perguntas abertas e a do tipo centrada, onde o entrevistador deixa o entrevistado 

descrever livremente sua opinião a respeito de um assunto investigado. 

Foram utilizados questionários a fim de levantar, entre outros dados, as 

características sócio-econômicas da comunidade, pois estes possuem algumas vantagens 

como: atingir um grande número de pessoas e ter o anonimato das respostas garantido. 
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Gil (1999) coloca que o questionário é uma técnica de investigação formada por um 

elevado número de questões, acrescentadas por escrito às pessoas, que tem por objetivo 

levantar o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos e expectativas. 

Foram utilizadas as já adotadas pelo Provárzea (2004), duas táticas para 

aprofundamento dos conhecimentos. A primeira denominada de horizontalização 

multitemática e a segunda verticalização temática. Ambas trabalharam com a visão dos 

atores sociais em situação de vivência e relato da experiência política e social do “aqui” e 

“agora”, na atividade pecuária regional nas várzeas. 

 

4.3.1 Horizontalização multitemática 

 

A tática de horizontalização multitemática usada para levantamento das práticas e 

usos da várzea para o sistema de produção, identificando os “informantes chaves” no 

sistema de produção pecuário. Ocorreu com a aplicação da técnica de questionário-

formulário (Anexo I) característica da pesquisa qualitativa. 

Como descrito por Demo (2000), o interesse pela representatividade 

estatisticamente garantida perde seu lugar, porque se quer perceber a intensidade e não a 

extensão do fenômeno. Assim, trabalhou-se com pequenos grupos sociais que apesar de 

jamais serem representativos das sociedades inteiras, podem sim ser “exemplos” bem 

contextualizados mais aproximados da intensidade do fenômeno, onde traços mais comuns 

são captados permitindo procedimentos de controle intersubjetivo para termos outros 

ângulos da análise e, sobretudo da crítica (Provárzea, 2004). 
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O discurso dos atores sociais em situação tem na estrutura da sua linguagem os 

elementos de origem do conhecimento prático e em seu bojo estão delimitadas as unidades 

temáticas de vivência pragmática do cotidiano, como se fosse um permanente relembrar de 

experiências possíveis de serem diagnosticadas. O questionário-formulário buscou os sinais 

comunicativos da complexidade da realidade dos atores que utilizam os recursos da várzea. 

O questionário-formulário elaborado teve como conteúdo espaços para anotações e 

registro dos ambientes acessados pelos agricultores e/ou criadores, atividades realizadas nas 

áreas de acesso ou posse, etc. O levantamento em unidades rurais a partir do questionário-

formulário permitiu-se observar nos discursos: (a) componente do sistema de produção; (b) 

unidade de paisagem; (c) tamanho da área; (d) idade da área; (e) tempo de uso; (f) tipo de 

sistema, cultivo, manejo e/ou extração; (g) espécies cultivadas; (h) preparo e manejo do 

solo; (i) insumos; (j) sanidade; (l) como é a terra; (m) dificuldades/problemas e (n) usos. 

Na prática as coleta de dados na horizontalização multitemática, foram realizadas 

através de visitas efetivadas inicialmente, em caráter geral para cada região visitada. Foi 

realizado o levantamento de duas unidades amostrais por dia durante dois dias 

consecutivos; a cada dia no retorno das visitas, fazia suas anotações no Relatório Diário de 

Campo (roteiro no Anexo II) e, a seguir os resultados anotados foram discutidos e 

avaliados, sendo anotadas as avaliações e sugestões em relatório-atas de campo utilizando-

se de técnica de seleção das principais características (do manejo produtivo das unidades de 

paisagem, da organização social, etc.) foram amostradas entre as unidades levantadas na 

horizontalização, uma que contemplasse o maior número de caracteres com os quais seria 

possível qualificar e quantificar uma unidade de produção pecuária representativa dentro do 

conjunto das unidades amostradas. 
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4.3.2 Verticalização temática 

 

A tática utilizada foi a da pesquisa qualitativa para buscar os significados dos 

conceitos que permitem diferenciar, internamente uma realidade – unidade amostral, de 

outras, encontrando o seu sentido, sua forma de produção, suas propriedades culturais, 

sociais e econômicas e as origens dos seus componentes. A prática nesse caso veio a 

requerer a utilização de diferentes técnicas de sopesamento dos dados primários, obtidos a 

partir de levantamentos de campo. 

 

4.4 Estratégias para intervenção empírica junto às comunidades 

 

O esquema geral para coleta de dados, foi elaborado em conformidade com os 

preceitos apresentados em Noda (2000), buscando atender os objetivos da pesquisa. O 

esquema consta as seguintes características: 

1- Leitura e seleção de material bibliográfico, para obterem-se dados sobre os 

principais tópicos históricos regionais e as categorias de análise para o conhecimento dos 

fenômenos.  

2- Pré-teste objetivando selecionar as técnicas adequadas às condições da área de 

estudo, detectando possíveis erros na formulação dos questionários, a fim de corrigi-los. 

3- Pesquisa de campo, a partir de visitas à comunidade para aplicação das técnicas 

de abordagem e observação de acordo com os preceitos enunciados em Thiollent (1986), 

onde o elemento didático ou efeito de explicação é utilizado para captar as representações 

ideológicas e o nível de organização dos atores sociais. 
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Nas visitas, foi realizado o levantamento de dados primários junto às comunidades, 

com o objetivo de atualizar os dados levantados na bibliografia existente, confrontar os 

dados bibliográficos de maneira a satisfazer os objetivos da proposta, além de reestruturar 

os mesmos e levantar dados não relatados.  

 

4.5 Levantamentos das unidades de produção em pecuária 

 

Através de visitas buscaram-se informações sobre a produção pecuária e o 

mapeamento das comunidades a serem visitadas, os dados para a amostragem das unidades 

de produção foram levantados nas sedes dos municípios. Instituições como Secretaria de 

Produção, IBAMA, BASA, Prelazia, CPT, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Organizações não Governamentais, etc. 

O aprofundamento das coletas de dados foi realizado após a escolha das unidades de 

produção, sendo aplicados instrumentos de coleta de dados e técnicas de levantamento de 

campo, segundo diagnóstico anterior (horizontalização).  

As visitas às unidades amostrais tiveram como foco principal efetivar observações 

diretas que compusessem o levantamento pecuário. Estas observações variaram com 

atividades formais e informais de coleta de dados, representando uma importante fonte de 

evidência no estudo dos casos.  

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de questionários específicos de 

verticalização, entrevistas abertas e fechadas semi-estruturadas, elaboração de diário de 

campo e croqui da área.  



 75 

Nos levantamentos as técnicas informais corresponderam a reuniões de 

sensibilização sobre as atividades do levantamento. Nestas eram explicados os objetivos do 

projeto e os procedimentos adotados nos levantamentos.  

Após, eram feitas caminhadas nos lugares produtivos para observação visual da 

unidade amostral e os significados dados para cada lugar. Complementando aplicação dos 

questionários-formulários foram elaborados relatórios diários de campo. O diário de campo 

eram sobre os aspectos relevantes que não eram contemplados no instrumento de coleta de 

dados ou  aspectos que, apesar de serem um dos quesitos do mesmo não possibilitava um 

destaque necessário devido às condições específicas da amostra.  

Na continuidade da visita, buscava-se um lugar de melhor disposição, escolhido 

pelo informante, para dar termo à aplicação das técnicas formais representadas por 

questionário-formulário pecuário (constituído de perguntas abertas, fechadas e de reforço); 

entrevistas (semi estruturadas por roteiro prévio para obterem-se informações referentes aos 

processos representativos, o imaginário social e cultural e as explicações dos entrevistados), 

Croquis (das unidades de paisagem) através de procedimento participativo dialógico do 

informante (s) e Diário de campo (anotação de informações adicionais). 

Os croquis das áreas através de mapas esquemáticos representativos dos 

componentes do sistema de produção foram elaborados para melhor visualização onde se 

procurou alocar espacialmente os elementos das paisagens e os ambientes acessados e 

utilizados pelos produtores.  
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4.6 Procedimento de análise 

 

Nas análises foi usado o método comparativo, buscando além de diferenças e 

semelhanças entre os sistemas de produção dos municípios, compreender o ambiente do 

ribeirinho e suas interfases com o sistema.  

 

4.6.1 Ficha das unidades de produção 

 

As unidades de produção pecuária da várzea foram caracterizadas, por meio de 

indicadores zootécnicos e pelas formas como os produtores usam e manejam os recursos 

mobilizados no processo produtivo. As informações obtidas a partir de dados fornecidos 

pelos produtores responsáveis pelas unidades de produção e das observações in loco, foram 

organizadas em fichas cujo conteúdo apresenta-se na forma de análise dos dados agrupados 

por região. Essa tática foi adotada para permitir repetições e monitoramento das unidades 

de produção.  

Utilizou-se nas análises expostas nas fichas a abordagem de verticalização, levando 

em conta o intervalo entre as localidades para uma distribuição uniforme das amostras, em 

pelo menos duas unidades de produção em cada uma das regiões e municípios: sete no 

Baixo Solimões (Manacapuru/Iranduba/Careiro da Várzea); três no Médio Amazonas 

(Itacoatiara/Silves).  

Buscou-se estimar as conseqüências relacionadas ao uso e manejo dos recursos 

disponíveis e dos procedimentos zootécnicos adotados na produção pecuária. Isso levou a 
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procurar, as informações que permitissem analisar, interpretar e entender as experiências 

ocorridas no tocante ao uso dos recursos da várzea para a produção. 

Em todas as modalidades do estudo, como espécies usadas, raças e as relações 

sociais estabelecidas na atividade produtiva cotidiana permitem conhecer o sistema 

pecuário nas várzeas, o uso dos recursos naturais da várzea na produção pecuária são um 

importante indicador de desflorestamento e aumento de áreas degradadas. 

Os processos de trabalhos ocorridos na atividade pecuária podem ser observados e 

permitem um panorama sobre os conflitos que estão ocorrendo entre os diferentes estratos 

sociais e a sustentabilidade do processo produtivo como indicador para política pública 

pode ser trabalhada, porém deve-se aprofundar nas propostas e alternativas que considerem 

a sustentabilidade da pecuária em conformidade a um sistema produtivo de conservação 

dos solos e dos recursos forrageiros naturais.  

 

4.6.2 Análise qualitativa dos dados 

 

Com o objetivo de analisar as percepções dos agricultores a respeito das questões 

envolvidas no processo de formação e organização dos sistemas de produção, utilizou-se 

interpretação e elucidação dos significados simbólicos envolvidos neste sistema, pois 

refletem a experimentação, na prática, formando o saber e a paisagem num processo 

cultural.  

Na relação homem-ambiente, os mecanismos adaptativos estão em constante 

transformação, acompanhando as mudanças sociais, tem-se como exemplo o meio com as 

paisagens formadas pelo homem em função das suas necessidades. De modo geral, nos 
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processos adaptativos apenas o que é percebido como útil e válido para a comunidade será 

incorporado. De acordo com Noda (2000), as mensagens sobre as paisagens são 

transmitidas através de histórias de vida densas e portadoras de memes. Essas histórias 

segundo Gil (1999), enfatizam experiências e necessidades do indivíduo e podem auxiliar 

na captura da evolução de padrões culturais e de experiências individuais. 

 

4.6.3 Análise quantitativa dos dados 

 

Através da coleta de dados por estratégias qualitativas, utilizaram-se técnicas para 

quantificação do estudo desenvolvido. Este procedimento é possível a partir da abordagem 

etnoecológica e etnobiológica, especialmente no que diz respeito aos valores de uso.  

Para efetuar os cálculos partiu-se dos dados coletados em campo, tendo em mente 

algumas técnicas quantitativas de análise de dados, conforme elucidou Martin (1995) e 

Phillips (1996): 

Nível de Fidelidade (NF): refere-se à importância de cada espécie para um particular 

uso dado; 

Valor de uso (Vusp): refere-se à importância cultural de espécie que pode ser 

estabelecida. 

Determinada as variáveis serão utilizadas as formulas já adotadas por Noda (2000), 

no seu estudo sobre organização e conservação dos recursos naturais desenvolvido numa 

comunidade do Alto Solimões-AM. São estas: 

Para estimar o valor de uso de cada espécie (sp) por cada informante (i): 

VUspi=  

                 nspi 
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Sendo Uspi o número de usos mencionados por informante i por espécie sp em cada 

entrevista, e nspi o número de entrevistas com o informante i por espécie sp. 

Para estimar o valor de uso total de cada espécie (Vusp): 

VUsp=  

                  ns 

Onde ns é o número de informantes entrevistados por cada espécie. 

Feitos esses cálculos, estimaremos o valor de uso de cada família (VUF) da seguinte 

maneira: 

      VUF=  

              Nf                           Sendo nf o número de espécies na família. 

 

Para estabelecer grupos homogêneos de municípios com características de produção 

pecuária semelhantes, empregaram-se técnicas de análise multivariada, de componentes 

principais e de agrupamento.  

Foram utilizados dados referentes ao percentual de estabelecimentos por grupo de 

atividade pecuária. Considerando os dados de 10 informantes onde seu sistema de produção 

sofreu a coleta de dados verticalizado, foram sistematizados 11 fatores limitantes dos 

diferentes sistemas de criação pecuária encontrados (espécie bovina, espécie bubalina, 

aptidão carne, aptidão leite, utilização de pastagem formada, utilização de pastagem 

natural, deslocamento para terra firme, uso de maromba, mão-de-obra familiar, pagamento 

de diária e troca de dia. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

5.1.Análise sobre os estudos de caso 

 

As amostragens das áreas trabalhadas com a técnica de horizontalização 

multitemática mostraram que as unidades produtivas, organizativas e econômicas são 

promissoras e representaram um total de 60 estudos de caso. Por outro lado, com o uso da 

técnica de verticalização foram obtidos 10 estudos de caso (Tabela 12), totalizando 70 

estudos de caso. Apesar de nos municípios de Itacoatiara e Silves tenha sido favorável à 

realização de 23 e 12 estudos de casos, respectivamente, os dados observados não 

permitiram que fossem aplicados maior número de observações verticalizadas, tendo em 

vista que as análises técnicas não apontavam indicadores palpáveis que permitissem 

ampliar o número de estudos de casos verticalizados (dois) para Itacoatiara e (um) para 

Silves. 

A metodologia empregada sobre a agricultura familiar permitiu uma análise 

satisfatória sobre os fatores que afetam a produção agrícola, utilizando-se dados de 

pesquisas das unidades amostrais acima descritas e praticadas nos municípios de 

Manacapuru, Iranduba e Careiro da Várzea (região do Baixo Solimões) e em Itacoatiara e 

Silves (região do Médio Amazonas). Com o aprofundamento da abordagem metodológica 

da verticalização também aplicada nas unidades amostrais, foram caracterizados 

indicadores do processo de produção empregados pelos produtores das comunidades objeto 

da pesquisa. 

Observou-se que os agricultores utilizam o solo para cultivar espécies anuais e 

perenes, sendo a mandioca a cultura presente em maior parte da área cultivada, tendo em 
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vista a sua importância como alimento e fonte de renda monetária dos agricultores. As 

espécies que servem de alimento são cultivadas, geralmente, em forma de consórcios e 

monocultivos. Os produtos são diversificados (Tabela 13) e ocupam as áreas com cotas 

mais elevadas das unidades de produção e recebem diferentes denominações: restinga, 

lombada, vazante ou praia. O tamanho das áreas ocupadas pelas famílias para cada 

componente de produção agrícola nas comunidades varia de 0,35 ha a 5,0 ha. As maiores 

áreas cultivadas (2,75 e 5,0 ha) foram detectadas nos municípios de Silves e Itacoatiara, 

respectivamente.  

 

5.2 O sistema de produção e suas diversidades 

 

Entre os fatores que garantem a sustentabilidade dos sistemas de produção em áreas 

de várzea, destacam-se a diversidade de produtos originados da produção agropecuária. A 

manutenção desta diversidade favorece a adaptabilidade do sistema às incertezas resultantes 

das condições de mercado (preço e demanda) bem como das variações sofridas na produção 

em função das condições climáticas, cultural, social, econômica, política entre outras.  

Cada componente possui seu grau de importância ao longo do calendário produtivo, 

conferido pela sazonalidade da maioria dos produtos oriundos da agricultura, pecuária e 

extrativismo (animal e vegetal). Nas várzeas, esta peculiaridade do setor é ainda mais 

marcante e determinante na produção e oferta de determinados produtos, exigindo dos 

produtores, habilidades para manejar os recursos naturais disponíveis bem como para 

estruturar complexas redes de organização para a comercialização. 

Os resultados referentes à importância qualitativa que cada componente do sistema de 

produção assume uma freqüência relativa da manifestação oral dos informantes 
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entrevistados nos municípios, com um padrão relativamente homogêneo de grau de 

importância dos componentes (Figuras 7 e 8). 

Vale ressaltar, que o componente pecuária (bovino e bubalino), assume o papel de 

poupança no caso de pequenos criadores, em função da alta liquidez. 

Sendo assim, temos a baixa freqüência do consumo de carne bovina na dieta 

alimentar e este produto, basicamente, é destinado à comercialização. Mesmo os criadores 

de gado (bovino ou bubalino), quase não consomem a carne, fazendo uso apenas do leite e 

seus derivados. Explica-se este comportamento com base na cultura alimentar regional, 

onde o recurso pesqueiro é usado como principal fonte protéica. 

Através do fenômeno da “pecuarização” a utilização da várzea se estabeleceu de 

forma diferenciada, tendo suas peculiaridades definidas pelos seus usuários. 

Diferentemente das áreas de pecuária da terra firme os atores (fazendeiros, pecuaristas, 

empresas agropecuárias, etc.) passaram a fazer uso das áreas inundadas das várzeas por 

períodos das secas (Figura 9), transportando seus rebanhos por barco ou balsa pela calha do 

Rio Solimões-Amazonas (Figura 10). O rebanho passa grande parte do período de engorda 

nas várzeas, este fato passou a interferir nas formas de uso e manejo dos solos dessas áreas.  

A criação animal vem viabilizando a existência da agricultura e do extrativismo 

regional por ser considerada na modalidade de gado bovino, bubalino em maior escala e 

caprino, suíno e ovino, em menor escala, responsável pela possibilidade de uma 

“poupança” (manutenção, nas mãos do produtor, de um bem de alto valor e liquidez) aos 

produtores rurais nas várzeas (Tabela 14). 
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Tabela 12: Número de estudos de caso da horizontalização e verticalização temática nas áreas pesquisadas nos Municípios do 

Estado do Amazonas. 2003/4. 

Pecuária Manacapuru Careiro da Várzea Iranduba Itacoatiara Silves Total 

Horizontalização 9 8 8 23 12 60 

Verticalização 2 2 3 2 1 10 

Estudo de caso 11 10 11 25 13 70 

 

Tabela 13: Componentes agrícolas dos sistemas de produção da várzea nos municípios pesquisados. 2003-2004 

Microrregião Município Componentes 

do sistema 

Unidades de 

paisagem 

Área 

media 

(ha) 

Finalidade Espécies (*) 

Consumo Venda 

1 Careiro da 

várzea 

Cultivo Praia, 

restinga, 

vazante 

0,85 x x Batata doce, cana (finta), cebolinha, chicória, coentro, couve, 

jerimum (de leite), malva, maracujá, mastruz, maxixe, melancia, 

melão, milho, pepino, pimentão, quiabo, repolho. 

Roça Beiradão, 

vazante 

0,35 x x Banana (comprida, maçã, maçaroca), batata, feijão 

(barrigudinho), jerimum, macaxeira (manteiguinha, pacu), 

mandioca (olho roxo, pirarucu, poré), melancia, milho. 

Sítio Restinga, 

vazante 

0,75 x x Açaí, acerola, banana (maçã, pacova, prata), cacau, caju, cana-

de-açúcar, coco, cuia, goiaba, graviola, ingá (Açu, de macaco), 

jenipapo, jerimum, laranja, manga, munguba. 

Sítio-

hortaliças 

vazante - x  Arruda, boldo, cebolinha, chicória, hortelã, malvarisco, pimenta 

(ardida, de cheiro). 

Iranduba Cultivo Restinga, 

vazante 

0,76   Feijão (de metro), goiaba, jerimum (caboclo, de leite), malva (do 

IDAM), mamão (Havaí), maracujá, melancia (holandesa, 
japonesa), milho, pepino (igarapé, jóia, verdão), pimenta (de 

cheiro), tomate (São Sebastião). 

Roça Restinga, 

vazante 

0,58 x x Banana (missunga), feijão, jerimum, macaxeira, mandioca (4 

meses, olho-roxo, polhuda, paum), maxixe, melancia (paulista), 

milho (anão). 

Sítio Vazante 0,49   Açaí (AM), banana (encharcada), caju, carambola, coco, 

cupuaçu, goiaba, jambo, jerimum, limão (caiano), manarana, 

manga, pimenta (de cheiro), pitomba. 
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Sítio-hortaliça Vazante - x  Cebolinha, cominho, couve, jerimum. 

Manacapuru Cultivo Praia, 

restinga, 
vazante 

1,67   Banana, batata, cebolinha, couve, feijão (branco), jerimum, 

malva, mamão, melancia, milho, pastagem, pimenta, pimentão. 

Pousio  0,5    

Roça Restinga, 
vazante 

0,79   Banana, caupi, jerimum (caboclo), macaxeira, malva, mamão, 
mandioca (olho-roxo, orana, zulhudinha), maracujá, melancia, 

milho. 

Sítio Restinga, 

vazante 

0,5   Abacate, açaí, (AM, Jussara, PA), bacaba, banana, buriti, cacau, 

caju, cana-de-açúcar, coco, cuia, cupuaçu, fruta-pão, goiaba, 

graviola, ingá (Açu), jambo, jenipapo, laranja, lima, limão, 

mamão, manga, seringa, urucum. 

Sítio-hortaliça Restinga, 

vazante 

-   Alecrim, alfinete, arruda, boa-noite, bredo, canarinho, capim 

santo, cebolinha, chicória, coentro, corama, cravo-de-

defunto,jerimum, mangaratai, mastruz, perpétua, pimenta (de 

cheiro, de mesa), riso de padre. 

2 Itacoatiara Cultivo Beiradão, 

restinga, 

vazante 

1,24 x x Alface, cacau, cebolinha, coentro, couve, feijão (de corda), 

jerimum, macaxeira, malva, mandioca, maracujá, maxixe, 

melancia (holandesa), milho, seringa 

Pousio  -    

Roça Praia, 

restinga, 

vazante 

1,03   Abacate, açaí, banana, batata, cacau, feijão (de corda), goiaba, 

graviola, jerimum, macaxeira (6 meses, pão), mamão, mandioca 

(4 meses, 6 meses, branca, curuá, juaca, vermelha), melancia, 

milho, pepino, pimentão, tomate. 

Sítio Restinga, 

vazante 

5,8   Abacate, açaí (verde), acerola, algodão (roxo), azeitona, babosa, 

bacaba, bacuri, banana, cacau, caju, cana-de-açúcar, catoré, 
caxinguba, coco, cuia, cupuaçu, feijão, fruta-pão, goiaba, 

graviola, ingá (Açu), jambo, jenipapo, jerimum, laranja, limão, 

macaxeira, mamão, manga, maracujá, mastruz, melancia, 

pimenta (malagueta), pupunha, puruí, quiabo, saratudo, seringa, 

tangerina, taperebá. 

Sítio-hortaliça Restinga, 

vazante 

-   Acerola, alface, alfavaca, amor crescido, capim (cidrão), capim 

santo, cebolinha, chicória, cipó-alho, citrus, coentro, couve, 

cuminho, goiaba, hortelã (grande), jerimum, mangarataia, 

mastruz, maxixe, mucuracaá, pião (branco, roxo), pimenta 

(ardosa, malagueta, murupi, olho-de-peixe, de cheiro), pimenta 

Silves Cultivo Baixio, 2,75 x x Açaí, cacau, feijão (de praia), jerimum (de leite), maxixe, 
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beiradão, 

massapé, 
vazante 

melancia, milho (dente-de-cavalo), tomate 

 Pousio  10    

 Roça Restinga, 
vazante 

0,8 x x Alfavaca, ananás, banana (branca, pacova, prata), cacau, caju, 
capim santo, cará, feijão, hortelã, ingá, jerimum, macaxeira, 

mamão, mandioca, maracujá, maxixe, melancia, melão, milho, 

pimenta (de cheiro), tomate. 

 Sítio Massapé, 

restinga 

5,38 x x Abacate, abacaxi, açaí, alfavaca, banana (branca), buriti, cacau, 

café, caju, capim santo, carambola, castanha (de macaco), coco, 

cuia, cupuaçu, cutitiribá, fruta-pão, goiaba, graviola, ingá, jaca, 

jambo, jenipapo, laranja, lima, limão, mamão, manga, maracujá, 

palma ornamental, pião (roxo), pimenta (malagueta), quiabo (de 

metro), tabaco, tangerina, taperebá, tomate, tucumã. 

 Sítio-hortaliça Restinga - x  Alface, alfavaca, catinga-de-mulata, cebolinha, chicória, cidreira, 

cominho, couve, crajiru, maxixe, pepino, pimentão, quiabo, 

tomate 

 

 



 86 

0

2

4

6

8

10

12

bo
vi
no

bu
ba

lin
o

ca
ça

cu
lti
vo

ex
tra

.m
ad

.

ex
tra

t.v
eg

et
al

cr
ia

çã
o

pe
sc

a
ro

ça
sí

tio

ho
rta

liç
a-

sí
tio

F
re

q
u

ê
n

ci
a

 r
e

la
tiv

a
 (

%
)

consumo venda troca

 

Figura 7. Comparação da importância qualitativa dos componentes do sistema de produção na região do Baixo Rio Solimões.
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Figura 8. Comparação da importância qualitativa dos componentes do sistema de produção na região do Médio Rio Amazonas. 
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Figura 9. Áreas de várzea utilizadas no período da seca (A). 

 

 

Figura 10. Balsa utilizada para transporte de rebanho (A). Município de Itacoatiara. 

A 

A 
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Tabela 14: Espécies (%) de estabelecimentos rurais com animais identificados nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado 

do Amazonas. 

Espécie Manacapuru Careiro da Várzea Iranduba Itacoatiara Silves 

Bovina 33,30 75,00 25,00 47,83 83,33 

Bubalina - - - 8,70 8,33 

Eqüino - - - 13,04 - 

Pequeno porte 55,50 50,00 25,00 82,61 83,33 

 

Pequeno porte: galinha, pato, peru e porco. 

 

Tabela 15: Área (%) dos estabelecimentos rurais utilizados com pecuária nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do 

Amazonas. 

Município Até 5 ha 5 a 10 ha 10 a 50 ha 50 a 100 ha 100 a 500 ha 

Careiro da Várzea - AM 25,00  37,50 12,50 12,50 

Iranduba – AM 25,00  12,50   

Itacoatiara – AM 73,91 4,35 4,35 4,35 8,70 

Manacapuru – AM 55,55     

Silves – AM 58,33 8,33 16,67 16,67  
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A expansão da criação de gado bovino e bubalino, nas várzeas do Rio Solimões-

Amazonas, são apontadas como causadora de grande parte dos desmatamentos, 

concentração da terra, perda da biodiversidade e pequena contribuição ao desenvolvimento 

regional. Esta atividade é vista como conseqüências negativas no âmbito econômico, social 

e ecológico, enquanto que outros têm mostrado que a atividade é uma boa alternativa, 

viável permitindo retorno seguro aos investimentos tanto para os pequenos agricultores 

como para empresa familiar ou comercial. 

Conforme descrevem Veiga et al. (2003), a pecuária apresenta elevado crescimento 

anual, cerca de 8% com picos de 10% a 12%, este fato pode ser explicado pelo quase nulo 

abate ou venda de novilhas, pois a maioria permanece nos rebanhos para ampliar a fração 

reprodutiva do gado na propriedade ou são vendidas para reprodução em outras empresas 

e/ou fazendas em sua grande maioria familiares. 

Quanto a terra e o seu uso através da pecuária transformaram-se em uma forma de 

especulação (Brito, 1995), na medida em que esse tipo de uso passou a ser visto como 

instrumento de garantia da posse da terra e não como atividade que exigia, para sua 

realização, inversão de capital. 

Fearnside (2002) corrobora com esta afirmativa quando descreve que a especulação 

de terra e incentivos financeiros governamentais aumentou a rentabilidade de derrubar a 

floresta para transformar em pastagem, até mesmo em face de uma produção desprezível de 

carne de boi. A terra manteve-se como principal meio de produção, tendo representado, em 

1985, 57,9% do valor total dos bens na pecuária. Ao acrescentar-se a este valor o dos 

animais, o percentual eleva-se para 78,0%. 
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As áreas dos estabelecimentos rurais utilizados com pecuária (Tabela 15) 

constataram que a produção familiar de várzea dos municípios de Manacapuru e Iranduba, 

o acesso a terra dá-se por meio de herança. No Careiro o acesso dá-se através de herança ou 

compra na várzea e arrendamento em dinheiro ou em produto/trabalho, na terra firme. 

Contudo o acesso à terra firme ocorre através de transações de compra, venda e 

arrendamento. Na empresa familiar de várzea, o acesso à apropriação às terras ocorre 

através do arrendamento em dinheiro.  

Na produção bovina no Médio Rio Amazonas (Itacoatiara e Silves) o acesso a terra 

na várzea dá-se principalmente por meio de dois processos, por herança e alguns casos por 

compra. O acesso e a obtenção de terreno são afetados diretamente por fatores naturais 

específicos, como crescimento de terra e queda de barranco. Entre os criadores da região, 

alguns se localizam em área de crescimento de terra e outros em área de erosão fluvial. Os 

produtores familiares de bovinos para terem acesso a terra firme geralmente pagam aluguel 

pela estadia dos animais. 

É importante ressaltar, que alguns produtores estão usando a estratégia de dar 

“animais de meia” pelo fato de não estarem conseguindo manter a criação. Entre os 

conflitos em relação à obtenção e uso da terra, identificaram-se produtores familiares que 

buscaram esta alternativa para continuar na atividade, dando o gado que têm de sociedade, 

com a justificativa de estarem sendo subjugados pelos que possuem terra. Este aspecto pode 

ser observado no dístico do entrevistado 

 

“Quem tem terra sujiga o que não tem. O pequeno só pode criar gado se for de 

muito e se tiver terra-firme”. 
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(A.F.A., Comunidade Santa Luzia. Município de Silves - AM). 

 

Estes produtores dedicam-se a pesca comercial, ao extrativismo de animais 

silvestres em lago no período seco. Entre as alternativas para gerar renda, alguns membros 

assalariam-se na diária para roçar campo tanto na várzea como na terra firme. 

A criação bubalina no Médio Rio Amazonas (Itacoatiara e Silves) utiliza os recursos 

de forma extensiva, não usando somente o terreno delimitado pelas cercas. O acesso a terra 

firme pelos criadores de búfalo dá-se principalmente por meio de compra.  

 

5.2.1 Ambientes de produção 

 

Em relação às informações coletadas, existem lacunas sobre formas e estratégias de 

manejo dos espaços terrestre e/ou aquático. Os ambientes de produção da várzea para 

pecuária inserem-se em espaços regionais estruturados de forma diferenciada. A diferença 

está no tempo em que a terra permanece sem utilização (período de descanso), para 

culturas, pastos ou matas, variando assim de localidade para localidade. 

Durante as últimas décadas ocorreu uma mudança drástica na paisagem da várzea. 

A terra de pasto expandiu à custa das florestas virgens da várzea e da terra cultivada. A 

maioria das áreas foi transformada em pastagem artificial uniforme. Um desenvolvimento 

muito similar está ocorrendo hoje nas várzeas da Amazônia central, embora sem alguns 

subsídios ou o outro suporte governamental, como ocorreu para a terra firme dos anos 60 

aos anos 80. Nos dados de campo foram apontadas nos dísticos dos entrevistados as 
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principais pastagens implantação e cultivadas para pecuária, as pastagens naturais e as 

consideradas invasoras (Tabela 16). 

Por ordem de importância de ocorrência das pastagens cultivadas são citadas, a 

brachiária (Bachiaria brizantha) com 60% e a grama (Cynodon dactylon) com 30 % 

(Figura 11). 

Nas pastagens, as invasoras que ocorrem segundo os dísticos dos entrevistados têm 

destaque especial por ordem de importância a vassorinha (Borreria verticilata) (Figura 12).  

É importante mencionar que quando o entrevistado tinha acesso à pastagem natural, 

este a utilizava em seu sistema de criação, na formação da paisagem do ambiente de 

pastagem natural. Por ordem de ocorrência, a membeca (Paspalum repens), com 30%, foi a 

que obteve mais destaque (Figura 13). 

 

5.3 O sistema de criação 

 

Apesar de alguns elementos definidores de uma pecuária modernizada terem sido 

introduzidos na região, mesmo que de modo artificial, pela via dos subsídios estatais, o seu 

emprego não foi suficiente para determinar transformações profundas no sistema de 

criação. Veiga et. al. (2004) apontam que as cadeias produtivas agrícolas nas frentes 

pioneiras da Amazônia brasileira são geralmente pouco desenvolvidas por causa de vários 

fatores estruturais (o isolamento dos produtores, dificuldade de acesso aos insumos, a 

conservação dos produtos e  as dificuldades de transporte onde os rios são o único meio de 

transportar os animais). 
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Tabela 16: Relação de freqüência (%) das espécies de pastagens e invasoras reconhecidas pelos entrevistados dos 

estabelecimentos rurais utilizados com pecuária nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do Amazonas. 

Nome cientifico Nome popular Ambiente Freqüência (%) Característica 

 terra água Campos de várzea 20% PF 

 pipioca Campos de várzea 10% PF 

 morinha Cacaia na várzea 10% PN 

 tomate bravo Campos de várzea 20% IN 

Artemísia vulgares artemísia Campos de várzea 20% PF 

Bachiária brizantha  brachiária Campos de várzea 60% PF 

Borreria verticilata  vassorinha Campos de várzea 30% IN 

Cássia sp mata pasto Campos de várzea 30% IN 

Cynodon dactylon), grama Campos de várzea 30% PF 

Echinochloa spectabilis caranana Cacaia na várzea 20% PN 

Eleusine indica pé-de-galinha Campos de várzea 10% IN 

Heliotropium sp mata pasto fedegoso Campos de várzea 20% IN 

Hymenachne amplexicaulis bico de pato Cacaia na várzea 20% PN 

Mimosa camporum malícia Campos de várzea 10% IN 

Oryza suvulata arroz selvagem Cacaia na várzea 20% PN 

Panicum purpurascens) colônia Campos de várzea 20% PF 

Paspalum fasciculatum murim Campos de várzea 30% IN 

Paspalum repens  membeca Cacaia na várzea 30% PN 

Paspalum virgatum navalha Cacaia na várzea 20% PN 

Setaria geniculata rabo de gato Campos de várzea 10% PF 

PF = Pastagem implantada e cultivada / PN = Pastagem natural / IN = Planta invasora. 
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Figura 11. Espécies cultivadas de pastagens mencionados nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do Amazonas. Brasil. 

2003/4.
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Figura 12. Espécies de invasoras mencionados nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do Amazonas. Brasil. 2003/4. 
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Figura 13. Espécies de pastagens naturais mencionados nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do Amazonas. Brasil. 2003/4. 
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A análise de componentes principais foi empregada para selecionar as variáveis e 

para extrair os fatores que refletissem as características pecuárias que mais afetam o 

sistema de produção das microrregiões em estudo, ou seja, Manacapuru (CO1, CO2), 

Careiro da Várzea (CO6, CO7), Iranduba (CO3, CO4, CO5), Itacoatiara (CO8, CO9), e 

Silves (CO10). Os fatores espécie bovina, espécie bubalina, aptidão carne, aptidão leite, 

utilização de pastagem formada, utilização de pastagem natural, deslocamento para terra 

firme, uso de maromba, mão-de-obra familiar, pagamento de diária e troca de dia foram 

efetivamente empregadas para realizar a análise de agrupamento.  

Tendo por instrumento a análise de componentes principais e a análise de Cluster 

buscou-se identificar, a partir destes fatores levantados, similaridade entre as unidades. Esta 

estratégia teve por objetivo definir problemáticas específicas de cada região, considerando 

as limitações e potencialidades de cada região. A análise de cluster foi realizada 

inicialmente apenas as variáveis que apresentaram na análise de componentes principais, 

valores superiores a 0,7, conforme critério adotado por Jolliffe (1986). Para a análise de 

cluster foi utilizado o método de ligações completas e a distância euclidiana, conforme 

demonstra o dendograma (Figura 14).  

Na região 1 (Baixo Rio Solimões) observou-se a formação de dois grupos distintos: 

O Grupo III, constituído pelo município Manacapuru, identificando a variável espécie 

bovina com aptidão carne. Nota-se forte influência das variáveis relacionadas com a 

utilização de maromba e o uso concomitante de pastagem formada e pastagem natural. 

Destaca-se também, o uso de mão-de-obra familiar, complementada com pagamento de 

diária e troca de dia entre os produtores da região. 

O Grupo V, constituído pelos municípios Careiro da várzea, Iranduba, e 

Manacapuru, expressa os municípios com maior percentual de estabelecimentos com 
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atividade pecuária. Apresenta o caráter espécie bovina tanto com aptidão para carne quanto 

para leite. É importante destacar que os rebanhos com aptidão para leite ocorrem com 

predominância no Município do Careiro da várzea. São fortes as influências das variáveis 

relacionadas com utilização de pastagem formada e deslocamento para as pastagens em 

terra firme.  

Em termos de produção tanto para consumo como para venda na região, ocorre o 

predomínio da mão-de-obra familiar. Os municípios merecem destaque por sua 

proximidade ao amplo mercado consumidor, abastecendo Manaus. Em função da 

importância que assume, a pecuária faz parte das principais atividades de geração de renda 

na região.  

Na Região 2 (Médio Rio Amazonas) observou-se a formação de três grupos 

distintos: o Grupo I, constituído pelo município de Itacoatiara, aparece à espécie bubalina 

como importante fator determinante, caracterizando-se pela criação da espécie com aptidão 

para leite, voltada para produção de queijo.  

O Grupo II, constituído pelo município Silves, tem como atividade de maior 

expressão, a criação da espécie bovina, com aptidão para produção de carne. Contudo 

devido a conflitos sociais e a limitação de área (acesso a terra), que são freqüentes na 

região, os produtores não conseguem criar os animais nas propriedades. O conflito social é 

resultante da competição por espaço, já que o gado causa danos às espécies cultivadas nas 

áreas de sítios e de roça. 
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Tree Diagram for 10 Variables
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Figura 14. Análise de Agrupamento de 10 unidades de observação, localizadas em 5 Municípios da calha Solimões-Amazonas, tendo 

por base dados de percentual de estabelecimentos na atividade pecuária. 
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O Grupo IV, constituído pelo município Itacoatiara, a criação da espécie bovina 

com aptidão carne, é feita com a utilização exclusiva de pastagem formada. A o fator que 

mais influência este grupo é a utilização de maromba como estratégia de manejo na época 

das enchentes. É importante destacar que a subida das águas limita a área disponível para 

criação de gado. 

 

5.4 Características do manejo em rebanhos bovinos  

 

Nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Careiro da várzea (região do Baixo Rio 

Solimões) os produtores familiares iniciam a criação com animais obtidos através de 

herança ou compra. A obtenção de reprodutores para o rebanho geralmente é feita por meio 

de compra ou troca.  

A produção baseia-se principalmente na mão-de-obra familiar e a contratação de 

trabalhadores diaristas ou qualquer tipo de gratificação para ajudar em algumas atividades, 

tais como: roçar o campo, aplicação de herbicida, reunir, marcar e transferir o gado para a 

terra firme, em épocas que as várzeas estão submersas. 

Na realização do transporte dos animais para a terra firme, ou seja, fazer retiro é 

comum reunir os vizinhos criadores de gado procedendo ajuda mútua entre eles. Alguns 

pagam transporte, alugam campo e pagam empreiteiros para roçar os campos de terra firme. 

Outros usam transporte e terreno de amigos (comerciantes/criadores) pagando o 

combustível, trabalhadores e roçando o campo na terra firme, o pagamento se processa com 

troca de favores.  
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A empresa familiar identificada se caracteriza pelo produtor viver em Manaus e 

contratar pessoas para manejar o gado. O contratado recebe salário, coloca seu próprio gado 

no terreno do empregador, usa leite para consumo e recebe autorização para utilizar 

algumas áreas para plantio. Além disso, em algumas atividades, contratam-se diaristas, 

como: roçar o capim murim, proceder queimada nos campos de várzea e terra firme e fazer 

cerca. Geralmente quando o produtor realiza o transporte para terra firme freta barco 

(motor) e contrata mão-de-obra pagando diária. A obtenção de reprodutores geralmente 

ocorre por meio de troca, podendo ser realizada na comunidade ou com produtores de 

Municípios próximos. 

No município de Manacapuru, a espécie criada é a bovina mestiço (sangue zebu) em 

rebanho que em média variam entre 61 - 55 cabeças na unidade de produção. Na várzea, 

quando os animais são retirados das marombas ou quando estes voltam da terra firme 

(dependendo do sistema usado), os animais são transportados para a restinga por um tempo 

determinado. Com a descida das águas, os animais são deslocados para as cacaias ou 

queimadas (ambientes considerados livres, associados à beira de lagos que para serem 

limpos ou ampliados sofrem queimadas para favorecer o aparecimento de “capins da 

natureza”), onde dispõe por mais ou menos dois meses de pastagens nativas como, por 

exemplo, o arroz, a membeca, o bico de pato, o navalha e a canarana. 

Com a subida das águas, os animais sobem para as restingas onde se alimentam, por 

mais ou menos quatro meses, em campos localizados na restinga e vazante (aba da restinga) 

formados com capim braquiária, murim, colônias, rabo de gato e pipioca. Nas pastagens, as 

invasoras que ocorrem segundo os dísticos dos entrevistados são: o murim, o mata pasto, 
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malícia, vassourinha, tomate bravo e fedegoso, dentre outros, e são controlados por capina 

ou com terçado e fogo. 

No inverno, são utilizadas algumas estratégias de manejo, dependendo da 

intensidade da alagação, os criadores constroem marombas de troncos de árvores na 

restinga, para abrigar os animais, ou transportam os animais para campos na terra firme. 

Caso o produtor opte pelo uso de maromba, os animais são alimentados com 

canarana, membeca e recebem o sal comum, como complemento nutricional. Quando 

ocorre o transporte para terra firme, os animais são marcados com ferro ou pasta, e 

permanecem por quatro ou cinco meses onde além do pasto, os mais fracos recebem 

suplementação de sal mineral.  

No manejo reprodutivo, a monta é livre. O manejo sanitário é realizado na terra 

firme, onde os animais são vacinados contra a febre aftosa com vacinas compradas ou 

doadas pelo IDAM. A vermifugação é realizada no retorno da terra firme, simultaneamente 

é feito o controle de carrapato. 

No município do Iranduba, a espécie criada é a bovina comum, gir, holandesa e 

zebuína. Os rebanhos variam entre 18 a 45 cabeças. Na várzea, a alimentação dos animais 

ocorre principalmente a campo, em áreas com pastagens formadas por capim braquiária, 

terra e água e pacoã. As invasoras (murim, vassourinha, malicia, artemijo, mata pasto) são 

controladas com terçado, cortando, roçando, arrancando e às vezes aplicando herbicida. Na 

terra firme, de junho até agosto, os criadores fornecem como alimento o capim quicuio, sal 

comum ou grosso, algumas vezes farinha de ossos e sal mineral.  
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No manejo reprodutivo, a monta é livre. No manejo sanitário a vacinação contra 

aftosa é feita pelo IDAM todos os anos na terra firme. 

No município do Careiro da Várzea, a espécie criada é a bovina, mestiças de sangue 

caracu e girolândia, com rebanhos variando de 30 a 78 animais. Os produtores que usam 

campina para colocar seu rebanho, em beira de lago, alimentam os animais com arroz 

selvagem, bico de pato, navalha e membeca.  

Nas restingas os animais são alimentados com braquiária, pacoã, grama e colônia. O 

mato invasor (murim) é controlado com o herbicida glifosato. Na terra firme de abril a 

agosto os criadores fornecem como alimento os capins quicuio, braquiária, colônia e o sal 

comum. 

No processo reprodutivo, a monta é livre. Sob o aspecto sanitário, existe um 

problema considerado sério, a vacinação contra aftosa pode ou não ocorrer. Alguns 

criadores não gostam de vacinar seus animais. Uma mistura de sal, limão, benzocreol e 

combustol é usada para controlarem vermes e carrapatos. 

Nas áreas de várzea dos municípios de Itacoatiara e Silves (Médio Rio Amazonas) 

os produtores familiares que praticam a pecuária, consorciam ao seu sistema de produção: 

criam animais das raças bovinas em áreas onde se pratica a fruticultura comercial (Figura 

15 e 16). 

A produção baseia-se na mão-de-obra familiar com poucas relações de cooperação, 

ocorrendo em algumas atividades o assalariamento temporário na forma de diária. Na 

pecuária bubalina houve a identificação de conflitos com outras formas de uso, 

principalmente o uso agrícola. 
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A atividade pecuária para os produtores funciona como uma poupança, visando às 

necessidades futuras, “precisão”, tais como aluguel de pasto em campos de terra firme, 

(época das enchentes dos rios) e para compra de terreno na terra firme. 

Nas principais características da atividade na pecuária bovina, verificam-se a 

estratégia de produção com o uso dos recursos da várzea e terra firme, enquanto que na 

pecuária bubalina, ocorre o predomínio do uso extensivo dos recursos da várzea (Figura 

17).  

A obtenção dos animais para iniciar a criação está relacionada com outras 

atividades, tais como a compra de animais através do dinheiro arrecadado com a venda da 

juta, ou com a ajuda de parentes que cedem seus campos até que o criador iniciante consiga 

comprar o seu próprio campo. 

O trabalho é basicamente familiar, mas em algumas atividades é necessária a 

contratação de mão-de-obra. No verão, para atividade de roçar o campo ocorre o 

pagamento de diária, ou de “empreita”. Às vezes ocorre a ajuda entre os comunitários em 

muitas atividades praticadas no campo. No inverno as atividades são especificas para 

estratégia de deslocamento do rebanho, sendo necessária contratação de “ajudantes” com 

pagamento de diárias, principalmente para a marcação do rebanho e auxiliar na “passagem 

do gado”, o deslocamento para terra firme. 

O tamanho médio do rebanho é 33 cabeças de mestiços. Os animais sofrem 

marcação antes do deslocamento para terra firme.  

Na várzea, a alimentação é a campo, numa área sem divisão, formada por capim 

terra e água e pelo capim grama, possuindo ainda alguns capins nativos no fundo do campo. 
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Entre as invasoras, os “matos” considerados mais evasivos são: o “murim” e o “artemijo”. 

Os “matos” fedegoso, boieira, jurubeba, mata pasto e pé de galinha, também foram 

mencionados. O controle das invasoras é realizado com o auxilio do terçado. Na terra 

firme, os animais alimentam-se com quicuio e sal de cozinha.  

No deslocamento da várzea para terra firme, os proprietários fretam transportes 

fluviais, ao preço de R$ 50,00/viagem, no ano de 2003. Aqueles proprietários não 

possuidores de terreno na terra firme usam como estratégia o pagamento de estadia, 

geralmente R$ 8,00/animal/mês aproximadamente durante dois meses na terra firme. 

No manejo reprodutivo a monta é livre em campo. No manejo sanitário são 

realizadas atividades tais como, vacinação contra febre aftosa, controle das verminoses, 

carrapato e mosca.  

Características da criação bubalina 

A obtenção dos animais para iniciar a criação está relacionada com ajuda entre 

parentes, através do “contrato de meia”, neste último caso, os bezerros nascidos são 

repartidos. 

O trabalho é realizado pelos familiares, mas em algumas atividades ocorre a ajuda 

solidária entre os comunitários. É comum o convite de amigos e vizinhos para ajudar na 

aplicação de herbicida (Tordon) e para roçar o campo. Quando necessário faze-se a 

contratação de mão-de-obra, com pagamento de diária. 

O tamanho médio do rebanho é de 35 cabeças por família. Estes animais são 

descendentes do cruzamento de 3 tipos de espécies não identificadas, contudo pressupõe-se 

que sejam as espécies de rio. 
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Figura 15. Áreas de campina, beira de lago (A e B). Município Careiro da Várzea  

B 

A 
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Figura 16. Criação bovina com plantio comercial de graviola (A e B). Município Itacoatiara  

B 

A 
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Figura 17. Criação extensiva de bubalinos (A), animal confinado temporariamente (B). 

Município Itacoatiara 

A 

B 
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Segundo os proprietários a marcação ocorre devido à mistura dos animais próprios 

com os de parentes, geralmente “contrato de meia”. Entre as justificativas da marcação 

destaca-se o hábito de deslocamento dos animais por todo o terreno da várzea, 

principalmente nas restingas, ocorrendo à possibilidade de mistura de rebanhos vizinhos. 

Diariamente os bezerros são apartados, no curral fica-se o gado solteiro e vacas com 

bezerros vão para no chiqueiro (curral para bezerros). Na várzea os animais alimentam-se 

de todo tipo de mato (canarana, membeca, murim, embaúba). À noite ocorre a maior 

atividade da espécie, pastam nas restingas e baixios, retornando de manhã para frente do 

terreno, onde ocorre o repouso às margens dos rios (Figura 17). O complemento alimentar é 

feito com sal branco (de cozinha) misturado ao sal mineral.  

O uso de herbicida (Roundup) é principalmente para controlar o murim (invasora 

que mais se propaga em terras de várzea). A cerca elétrica e o sal são usados 

principalmente para forçar os animais a pastarem o murim, ao mesmo tempo em que o 

pisoteiam, ajudando no controle da invasora. Na terra firme, usa-se na alimentação dos 

animais o capim quicuio e sal branco.  

No deslocamento da várzea para terra firme, observou-se o transporte sendo 

realizado por barco de posse da família, o terreno na terra firme geralmente sendo de uso 

comunitário entre os familiares que praticam a criação bubalina. 

O manejo dos animais na terra firme durante o inverno é realizado por um membro 

da família, recebendo como forma de pagamento o direito de tirar o leite. Este, geralmente 

produz queijo e o comercializa. Também é comum a contratação de mão-de-obra em 

algumas atividades, como pagamento de “empreita” para limpar os campos. 
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No manejo reprodutivo a monta é livre. Em relação ao manejo sanitário, o IDAM 

vacinou na última campanha os animais da região contra febre aftosa, cobrando R$ 

0,60/dose. Ocorre também, o combate ao piolho, ao carrapato e a verminose nos bezerros. 

Há registro de ocorrência de perda animais ferrados por arraias. É comum, o envolvimento 

de criadores de búfalo em conflitos com famílias da localidade pelo fato dos animais 

invadirem suas roças onde são cultivados produtos agrícolas para o consumo das famílias e 

comercialização. 

 

5.5 A percepção dos criadores na utilização das paisagens 

 

A percepção é o ponto chave dos questionamentos, para descrever o sistema 

tradicional de produção animal. Assim, num primeiro momento, devem-se caracterizar as 

criações onde são utilizadas técnicas de produção externas e as que utilizam técnicas 

tradicionais. É fundamental a percepção das comunidades ribeirinhas, diferenciando as 

técnicas externas das tradicionais. 

Foram encontrados criadores utilizando duas ou mais áreas de unidades de 

pastagens em diferentes localidades (Tabela 17), através do regime das águas é estabelecido 

o deslocamento do rebanho para diferentes ambientes de criação, podendo estes ser ou não 

de propriedade do criador. 

Uma vantagem econômica importante do animal criado na várzea é o transporte ao 

mercado, pois este é barato e razoavelmente rápido. Os animais geralmente vivos são 

transportados por barcos ou balsas especialmente construídas aos principais 

estabelecimentos de abate. Um sistema de estrada confiável para o transporte não existe  
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Tabela 17: Unidade de paisagem (%) utilizados em atividade pecuária nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do 

Amazonas. 

Unidade de paisagem Manacapuru Careiro da Várzea Iranduba Itacoatiara Silves 

Cacaia 11,11   8,69  

Campo   12,50 4,35 3,33 

Massapê     8,33 

Restinga  12,50 25,00 30,43 16,66 

Terra firme    8,69 33,33 

Vazante 22,22 87,50 25,00 73,91 41,67 
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ainda na terra firme. Todos os animais vivos, carne congelada e produtos de carne 

importados de outras partes de Brasil são transportados para região central da Amazônia 

pelos rios.  

Na percepção dos criadores, escrito nos dísticos abaixo, os campos de várzea são 

utilizados para criação no verão, possuem o melhor pasto, apesar do trabalho de refazer o 

pasto depois da alagação do inverno. Nesta época os animais recebem as vacinas e 

marcações, são preparados para o deslocamento e permanência do inverno na terra firme.  

 

“...na várzea não aparece doença no gado” 

(J.D., Comunidade de Jandira. Município de Iranduba - AM). 

 

“...o boi é vantagem criar na várzea, é mais fácil” 

(F.X.O., Comunidade Unida do Brasil. Município de Manacapuru - AM). 

 

“...quando a alagação é grande, acaba com tudo e tem que plantar tudo de novo” 

(V.N.B., Comunidade Nossa Senhora da Conceição. Município de Iranduba - AM). 

 

“...quando precisa, depois que alaga, cavo buraco e planto na lama pisando” 

(A.S.O., Comunidade Monte Sinai. Município do Careiro da várzea - AM). 

 

Os pastos da terra firme, por outro lado, são caros de estabelecer. Tendem a 

degradar 10 a 15 anos após o estabelecimento e são freqüentemente abandonados (Ohly, 

1987; Hund, 1995; Ohly & Hund, 1996). Os gastos para manejar na terra firme segundo a 
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visão dos criadores são maiores, apesar das desvantagens, a estratégia de deslocamento é a 

usada atualmente, poucos são os criadores que utilizam o artifício da maromba. Estes 

aspectos podem ser observados nos dísticos dos entrevistados. 

 

“...o pasto é mais fraco na terra firme” 

(F.X.O., Comunidade Unida do Brasil. Município de Manacapuru - AM). 

“...o gado não gosta do mato de lá, é mais duro, gasta muito sal” 

(J.A.F.B., Comunidade Nossa Senhora Perpétuo do Socorro. Município de 

Manacapuru - AM). 

 

A escolha da pecuária de várzea era limitada pela disponibilidade de terras altas, e 

pela necessidade de manter o gado em marombas durante a enchente. Cada vez mais, 

entretanto, os grandes pecuaristas usam os ricos campos naturais como pasto no verão, 

levando seu gado para a terra firme na estação da cheia. Ao evitar a enchente, os pecuaristas 

podem ter um rebanho maior na várzea durante os meses do verão (Macgrath et al., 1991). 

Esta modificação de estratégia pode ser observada nos dísticos dos entrevistados. 

 

“Toda família vai para terra firme, a casa é fechada, só fica alguém pra reparar a casa”. 

(A.S.O., Comunidade Monte Sinai. Município Careiro da várzea - AM). 

 

“...ninguém usa maromba” 

(F.X.O., Comunidade Unida do Brasil. Município de Manacapuru - AM). 
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Quando o rebanho retorna da terra firme para várzea, na maioria das vezes não é 

deslocado diretamente para os campos de várzea, indo então para cacaia (ou queimadas), as 

quais formam-se, durante a vazante, são pastos adicionais (Sterberg,1998). Geralmente são 

encontrados no final das propriedades, dentro da mata e não são pastos plantados. É um 

ambiente de utilização comunitária dos criadores, os animais ficam soltos e pastando com 

outros rebanhos, por isso, os animais são marcados facilitando a apartação. Deslocar o 

rebanho para a cacaia pode ser considerado como uma estratégia de transição entre os 

ambientes de criação, buscando condições melhores de produção. Os dísticos dos 

entrevistados escritos abaixo vêm corroborar com o autor. 

 

“É a terra que não tem dono, depois que a água sai, toca fogo, queima e sai pasto” 

“Lá é difícil separa os bois depois, pois mistura tudo”. 

(J.A.F.B., Comunidade Nossa Senhora Perpétuo do Socorro. Município de 

Manacapuru - AM). 

 

“...lá tem capim que o gado gosta, tem muita árvore” 

(J.D., Comunidade de Jandira. Município de Iranduba - AM). 

 

“Durante dois meses enquanto o gado tá lá, o capim aqui no campo tá crescendo” 

(F.X.O., Comunidade Unida do Brasil. Município de Manacapuru - AM). 
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5.6 Aspectos da comercialização 

 

Na comercialização, têm-se diferentes tipos de compradores particulares, 

destacando-se o comerciante local como o comprador mais importante, seguido dos 

comerciantes do mercado, supermercado, barco de linha, dono de flutuante e dono de 

açougue, especificamente na pecuária de corte, onde aparece a figura do marchante. 

Os agentes de comercialização compradores nas cidades e/ou que têm contatos com 

os pecuaristas, a partir das entrevistas, apontados como os principais para os produtos 

oriundos da pecuária, por ordem de importância de ocorrência nas citações, são os 

Marchantes (70,0%) e os Açougues (30,0%) (Figura 18). 

O marchante tem como característica principal à de ser responsável pela compra dos 

animais de grande porte (gado bovino e bubalino). Muitas vezes, os marchantes são 

também, produtores, grandes pecuaristas locais por vezes associados em cooperativas e 

donos dos frigoríficos que comercializam carne nessas localidades, ou importam o produto 

de outros estados. Estes têm relativa facilidade de acesso aos produtores, seja através de 

embarcações e/ou caminhões. Existe uma rede de importadores e comerciantes de carne no 

estado do Amazonas associados aos comerciantes de outras localidades e outros estados 

brasileiros. 

.
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Figura 18. Participação relativa dos principais tipos de compradores mencionados nas áreas pesquisadas nos Municípios do Estado do 

Amazonas. Brasil. 2003/4. 
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5.6.1 Baixo Rio Solimões (Manacapuru, Iranduba e Careiro da várzea). 

 

Na atividade bovina 

O produtor familiar usa o animal como reserva, para os momentos de maior 

necessidade. Geralmente quando vem a alagação são vendidos os animais mais fortes para 

não ocorrer o emagrecimento durante o período de permanência na terra firme. Quando a 

alagação é grande, o produtor vende animais para gerar renda e alugar pasto na terra firme. 

Entre os produtos e subprodutos comercializados consta o leite, o queijo, os animais 

para abate e os animais abatidos. Normalmente, os produtores utilizam o estrume para 

adubar canteiros, adubar hortas na terra firme e na várzea.  

Na produção familiar, a comercialização dos animais pode ocorrer “em pé” ou 

abatido na propriedade; o período de maior venda acontece entre os meses de abril e maio. 

No inicio de abril a função principalmente de venda é para pagar o aluguel das áreas de 

campo na terra firme.  

Para os compradores da região, a venda é de animais “em pé”. Quem compra, 

transporta. O comprador vai apanhar o animal na propriedade. O preço é acordado entre as 

partes, às vezes pagam algo em torno de R$ 3,20/kg a vista (valor pago no último trimestre 

de 2003). Na venda para açougue, o transporte dos animais é de responsabilidade do 

produtor. Geralmente as famílias que fazem este tipo de negócio possuem o próprio barco. 

O comprador dá o preço e o pagamento fica em média R$ 3,50/kg de carne que é pago no 

apuro (após a venda da carne ao consumidor). O açougueiro fica com tudo, miúdos, couro, 

etc. 
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Os produtores familiares que praticam a pecuária voltada para produção leiteira, 

vendem o leite e o queijo para o queijeiro. A produção media é de 30 litros de leite por dia 

ao preço de R$ 0,25/litro, com pagamento de oito em oito dias. 

A empresa familiar pratica a comercialização quando necessita. Utilizam o esterco 

colhido no retiro da terra firme para fertilizar suas hortas. O leite não tem função comercial 

é usado somente para alimentar os bezerros. Vendem o animal “em pé” o preço é tabelado 

pelo comprador. Geralmente o preço pago é de R$ 3,20/kg de carne.  

 

5.6.2 Médio Rio Amazonas (Itacoatiara e Silves) 

 

Na atividade bovina 

A finalidade principal da criação é de servir como depósito para uma precisão, 

sendo uma poupança. Também se observou a característica de consumo da família. Ambas 

estão relacionadas com as necessidades, sendo este um bem de alto valor e liquidez, ou 

seja, de fácil comercialização. 

A comercialização é realizada de acordo com a necessidade, podendo ser para 

pagamento de estadia na terra firme, pagamento de trabalho na propriedade (sítio, roçar 

campo, etc). 

Entre os produtos e subprodutos temos o uso do leite geralmente para consumo da 

família, o estrume sendo usado pelas mulheres para adubar os canteiros e pelos maridos 

para adubar as fruteiras A venda de animais geralmente ocorre na propriedade, entre os 
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atores temos em destaque o marchante da localidade. O preço geralmente é estabelecido por 

acordo entre as partes em função do peso do animal, garrote R$ 3,00/kg no pelo. 

 

Na atividade bubalina 

A finalidade principal da criação é de servir como depósito, poupança. Entre os 

produtos e subprodutos tem-se como principal, a produção de queijo para venda e de leite, 

coalhada, para consumo da família. O boi para o abate e vendido “em pé”. O estrume é 

geralmente usado pelas mulheres para adubar o canteiro onde são cultivados a cebolinha e o 

coentro. A venda de animais ocorre eventualmente na propriedade, são vendidos os animais 

considerados problemáticos (animais bravos, os que andam muito, as fêmeas que não 

deixam bezerros mamarem). Contudo foram identificados casos de venda de gado para 

comprar terreno na terra firme. 

A comercialização do queijo se realiza na propriedade. Como ator principal destaca-

se o queijeiro da localidade, onde geralmente duas vezes por semana passa nas 

propriedades recolhendo o produto levando-o para vender em Manaus. O preço geralmente 

é estabelecido pelo comprador com pagamento à vista. O preço cobrado na época (fim do 

ano de 2003) em torno de R$ 2,50/kg 
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6. CONCLUSÕES 

 

O saber tradicional-empírico necessita ser reconhecido e decodificado em uma 

investigação que permita uma elaboração de estudos para o desenvolvimento de técnicas 

agropecuárias adaptadas às condições regionais.  

As amostragens das áreas trabalhadas com as técnicas de horizontalização 

multitemática (HT) e verticalização (V) mostraram que as unidades produtivas, 

organizativas e econômicas são promissoras e representaram um total de 70 estudos de 

caso, sendo 60 de HT e 10 de V. 

A força de trabalho das comunidades pesquisadas demonstra que a família 

representada por crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, é a base que sustenta as 

atividades agropecuárias das áreas rurais. A mão-de-obra contratada para executar serviços 

de limpeza das roças, sítios e transporte de animais da várzea para a terra firme em épocas 

das enchentes e vazantes dos rios, ainda é uma prática que gera emprego e renda 

periodicamente. 

Sob o ponto de vista agrícola, observou-se que as famílias que vivem nas áreas 

rurais dos municípios de Manacapuru, Iranduba, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Silves, 

dedicando-se à atividade pecuária, conseguem sobreviver com a venda dos produtos 

advindos do cultivo de espécies agrícolas anuais e perenes, das qual parte da produção é 

utilizada para subsistência e o excedente para venda nas feiras das sedes dos municípios 

acima citados.  

O cultivo das espécies que servem de alimento é feito com a técnica de consórcio ou 

monocultivo. A espécie mais cultivada, que pode atingir até 5 hectares de área cultivada, é 
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a mandioca. Esta cultura demonstra maior presença, porque tem maior importância para a 

sustentabilidade biológica e social das famílias do meio rural. 

Entre os principias motivos que levam o agricultor familiar a optar pela atividade 

pecuária, nas áreas de estudo, citam-se: as próprias características do gado, a proximidade 

de Manaus, um potencial centro consumidor, a liquidez, a garantia de preço dos produtos e 

subprodutos, e a flexibilidade da época de venda, etc. 

A pecuária praticada pelos produtores familiares do Baixo Rio Solimões 

(Manacapuru, Iranduba e Careiro da várzea) apresenta como principal função uma fonte 

econômica de poupança para o atendimento de necessidades de altos custos, tais como 

doença e aquisição de terrenos no futuro.  

Alguns “produtores” familiares que não possuem recursos financeiros suficientes 

para permanecer na atividade pecuária conseguem aumentar a renda familiar, exercendo a 

função de vaqueiro e de outras atividades agrícolas de interesse de empregadores 

considerados fortes pecuaristas.  

A pecuária praticada pela empresa familiar do Baixo Rio Solimões (Manacapuru, 

Iranduba e Careiro da várzea) é focada para atender um mercado mais importante e tem que 

se adequar às exigências de produtividade, ocasionando maior dependência de insumos 

modernos (animais geneticamente melhorados, herbicidas, produtos veterinários, etc) para 

manter a produção. Para manutenção e sustentabilidade da atividade a empresa familiar 

estabelece relações com atores locais, inclusive interações por meio de contratos com os 

produtores familiares. Os processos envolvidos na pecuária indicam transformações no uso 

tradicional da várzea.  
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No Médio Rio Amazonas (Itacoatiara e Silves) alguns produtores familiares usam a 

várzea e dispõem de áreas com pastagem naturais para o desenvolvimento das atividades 

pecuárias. Contudo os pecuaristas sofrem restrições ecológicas para o exercício da 

atividade, principalmente, em relação ao acesso a terra, em função das áreas susceptíveis à 

queda de barrancos. 

Na região do Médio Rio Amazonas, nas áreas baixas em crescimento e com pastos 

grosseiros, a rusticidade do búfalo supera a deficiência dos bovinos para se alimentar. O 

acesso à espécie bubalina, apontam a adoção de estratégias adaptativas dos atores 

envolvidos sugerindo a possibilidade de transformações na pecuária (tecnológicas, sociais, 

etc) e principalmente na forma de uso tradicional. 

Observou-se na atividade pecuária em área de várzea, a aptidão que melhor se ajusta 

às características ambientais local é considerada a alternativa mais sustentável para a 

produção familiar, é a criação de gado para a produção leiteira, com um sistema 

diversificado, podendo até ser uma pecuária com dupla finalidade (leite e carne).  

De maneira geral, é necessário avaliar a atividade em longo prazo, já que, em 

âmbito nacional, a pecuária de leite de alta qualidade elimina em longo prazo os pequenos 

produtores da cadeia. 
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Anexo I 

Questionário-formulário 

Horizontalização multitemática 
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Nome completo: 

_____________________________________________dade:_________ 

Localidade: _________________________________ 

Entrevist.: _______________________________ 
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____________________________________________

_____ 

Comunidade: _________________________________ 

Município:_________________________________ Data:_______ 
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área 

Tem

po de 

uso 

Sistema 

Cultivo/Man
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Como é a 

Terra 
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es / 

problemas 
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Anexo II 

Relatório Diário de Campo 

ROTEIRO DE RELATÓRIO DE CAMPO 

Equipe Responsável: 

Nome, Endereço e E-mail 

1 - Localização Geográfica: 

 Município: 

 Localidade: 

 Comunidade: 

 Propriedades: 

2 - Periodização: 

 Data:   /     /        a        /     /   

3 - Aspectos Sociais: 

 Relatar sobre a situação das famílias, descrevendo as relações de parentesco, compadrio e vizinhança e 

comerciais existentes entre os diversos atores sociais das unidades familiares pesquisadas. 

4 - Aspectos dos Processos de Trabalho: 

 Descrever os processos de trabalho para as diferentes culturas e a técnicas de trabalho desenvolvidas na: 

4.1 - Agricultura: 

 Breve relato do que é produzido nas unidades familiares, quem trabalha e o que produz. 

4.2 - Pecuária: 

 Breve relato do que é criado na unidade, o manejo dos animais e os subprodutos.  

4.3 - Pesca: 

 Breve relato da atividade praticada e qual a forma se artesanal ou comercial e o tipo de consumo. 

4.4 - Atividade Madereira: 

 Breve relato do que é retirado, como é vendida e/ou consumida nas unidades familiares. 

5 - Aspectos Políticos e Ideológicos: 

     Relato dos produtores sobre a visão política e as suas ideologias sobre a realidade vivida. 

6 - Aspectos Gerais: 

     Descrição dos principais aspecto relevantes da unidade, comunidade e localidade 

7 - Aspectos Especiais: 

      Relativos aos objetivos da pesquisa que não foram anteriormente relatados. Principalmente sobre a 

organização social e a questão ambiental. 
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Anexo III 

Questionário-formulário  

Verticalização temática - Levantamento de Campo 

 

COMPONENTE PECUÁRIA DO SISTEMA DE PRODUCAO  

 

1. DADOS PESSOAIS 

Data: _____/______/______ Entrevistador:______________________Observador:_____________________ 

Município: ________________ Localidade: _____________________ Comunidade:____________________ 

Propriedade: ________________________________________ Coordenadas: _________________________ 

Nome do entrevistado: __________________________________________________Idade_______________ 

 

2. ASPECTOS GERAIS. 

CRIAÇÃO 
ESPECIES 

Boi (  ) Bufalo (   ) Porco (   ) Galinha (  ) Pato (   )  

Própria (   )? 

Com outro (   )? 
De outro (   )? 

      

Contrato?       

Desde quando?       

Por que se dedica?       

Como obteve?       

Quantidade/categoria?       

Raça (s)?       

Finalidade (s)? 
Corte/leite/misto 

      

Usa resíduo (s)? 

Esterco/soro 

      

Produtos/Produção 

media?  

      

Observações: _________________________________________________________________________ 

 

3. ASPECTOS DO MELHORAMENTO 

 ESPECIES 

Boi (   ) Búfalo (   ) Porco (   ) Galinha (   ) Pato (   )  

Ultima aquisição de matrizes/reprodutores? 
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Critérios de escolha?       

Como obtem (contrato)?       

De quem obtem?       

Tipo de monta?       

Relação Reprodutor/Fêmeas? 
      

 

4. ASPECTOS DO MANEJO NA VARZEA 

  ESPECIES 

Boi (  ) Búfalo (  ) Porco (  ) Galinha (  ) Pato (  )  

Categorias?       

Quando bota ?       

Quando puxa?       

Transporte? (tipo/contrato) 
      

Queima/capina, etc?       

Tipos de alimento?       

Suplementação? 
      

Instalações? (aguada, cochos, cercas, curral, 

etc.) 

      

Doenças?       

Parasitas?       

Perseguição (oes)?       

Marcação?       

Castração?       

Descorna       

Vacinação?       

Ordenha       

 

Quem faz? _________________________________________________________________________ 

Alguma dessas operações (transportar, alimentar, vacinar, castrar, ordenhar, etc)) é feita junto com outras 

pessoas?  

SIM  NÃO   

Quem?  ______________________________________________________________________________________________  

Paga salário para alguém? 

SIM  NÃO  
Pra quem? ____________________________________________________________________________________________  

Quanto? 

___________________________________________________________________________________ __________________  

Qual (is) atividades _____________________________________________________________________________________  

O pagamento e igual?  ___________________________________________________________________________________  

Observações:  _________________________________________________________________________________________  

Campo: 

 ESPECIES 

Boi (   ) Búfalo (   ) Porco (   ) Galinha (   ) Pato (   )  

Tipo (s) de capim?       

Quando plantou?       
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Como plantou?       

Tamanho da área?       

Preparo da área?       

Ocupação anterior?       

Paisagem anterior?       

Origem das sementes/ mudas?       

Tipo de solo (T, E, T)       

Invasoras (mato)? Quais?       

Controle invasoras?       

Adubação/calagem?       

Combate doenças?       

Combate perseguições       

Rotação?       

Ervas perigosas?       

Controle E. perigosas?       

 

Quem faz? _________________________________________________________________________ 

Alguma destas operações (transportar, plantar) é feita junto com outras pessoas?  

SIMNÃO  

Qual (is)?______________________________________________________________________ 

Paga salário para alguém?  

SIM  NÃO  

Pra quem?____________________________________________________________________ 
Quanto? _________________________________________________________________________ 

Quais atividades_________________________________________________________________ 

O pagamento e igual?____________________________________________________________________ 

Observações:______________________________________________________________ 

 

5. ASPECTOS DO MANEJO NA TERRA-FIRME 

 ESPECIES 

Boi ( ) Búfalo () Porco ( ) Galinha ( ) Pato ( )  

Onde?       

Por onde?       

A quem pertence?       

Contrato/relação?       

Quando leva?       

Quando tira?       

Transporte? (tipo/contrato)       

Quem cuida?       

Contrato/relação?       

Tipos de alimento?       

Suplementação?       

Construções? (aguadas, curral, cocho, cercas, 

piquetes, etc) 

      

Doenças?       

Parasitas?       

Perseguições?       

Conflitos?       

 

Quem faz? _________________________________________________________________________ 
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Alguma destas operações (transportar, queimar, alimentar, vacinar) é feita junto com outras pessoas?  

SIM  NÃO  

Qual (is)? _________________________________________________________________________ 

Paga salário/diária para alguém?  

SIM  NÃO  

Pra quem?____________________________________________________________________ 

Quanto? _________________________________________________________________________ 

Quais atividades_________________________________________________________________ 

O pagamento e igual? ______________________________________________________________________ 

Observações:______________________________________________________________ 

 
6. INVENTARIO DE INSTALACOES 

DISCRIMINAÇÃO QUANT 
TAMANHO 

área em km2 

IDADE 

(ANOS) 

ESTADO 

ATUAL 
MATERIAL LOCALIZACAO 

Maromba       

Curral       

Cerca       

Cocho       

Galinheiro       

Chiqueiro       

Capril       

Colméia       

 

Origem do material de construção: 

Propriedade , comunidade , localidade , outros _____________________________________________ 

Como obteve? _________________________________________________________________________ 

Faz limpeza e desinfecção das instalações?______________________________________________________ 

Alguma dessas operações é feita junto com outras pessoas? 
SIM  NÃO  

Quem?___________________________________________________________________ 

O senhor paga salário/diaria para alguém? 

SIM  NÃO   

Pra quem? _________________________________________________________________________ 

Quanto? _________________________________________________________________________ 

Qual atividade?_________________________________________________________________ 

O pagamento e igual?____________________________________________________________________ 

 

7. INVENTÁRIO: utensílios, ferramentas, equipamentos, máquinas e apetrechos 

DISCRIMINAÇÃO QUANT 
IDADE 

(anos) 

ESTADO 

ATUAL 

VALOR 

(R$) 
OBSERVAÇÕES 

Borrifador      

Latão de leite      

Ferro de marcar      

Pistola/seringa      

Cabos      

Round-up      

Barrage      

Tordon      

Sal comum      

Sal mineral      

 

8. ASPECTOS DA COMERCIALIZACAO 
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PRODUTOS 

A
n
im

al
 e

m
 p

e 

A
n
im

al
 a

b
at

id
o
  

E
st

er
co

 

Q
u
ei

jo
 

M
el

 

         

QUANDO VENDE? 

 

 

 

ÉPOCA/ 

MÊS? 

JANEIRO               

FEVEREIRO               

MARÇO               

ABRIL               

MAIO               

JUNHO               

JULHO               

AGOSTO               

SETEMBRO               

OUTUBRO               

NOVEMBRO               

DEZEMBRO               

ONDE? 

PROPRIEDADE               

COMUNIDADE               

VILA               

SEDE DO MUNICÍPIO               

OUTROS 

(ESPECIFICAR) 

              

EMBALAGEM               

TRANSPORTE/TIPO 
PRÓPRIO               

PAGO               

QUEM COMPRA? 

MARCHANT               

AÇOUGUE               

OUTROS CRIADORES               

AMIGO.               

QUEM COLOCA 

PREÇO? 

COMPRADOR 
              

PRODUTOR 

(BASEADO EM UE?) 

              

COMO É O 

PAGAMENTO? 
FORMA / RELAÇÃO 

              

PREÇO/UNID.                

PERDA %                

Observações:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA/CREDITO 

O senhor costuma receber assistência técnica pra pecuária? 

(        ) Sim  

De quem ? _________________________________________________________________________________________  

Desde quando recebe?  _______________________________________________________________________________  

Para que atividade?  __________________________________________________________________________________  

(        ) Não. 

Quais os motivos? ___________________________________________________________________________________  

Que tipo de orientação o senhor já recebeu, recebe ou gostaria de receber?  

 

Orientações 
QUAL O ÓRGÃO 

Período Observação 
Recebeu Recebe Gostaria de Receber 

Credito      

      

      

 

(     ) Nunca recebeu.  

Justifique por tipo?  _____________________________________________________________________________________   

(     ) Às vezes.  

Justifique por tipo?  _____________________________________________________________________________________   
 

10. GLOSSARIO (emic etic) 

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 

9. CROQUI DA PROPRIEDADE 
 

 


