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RESUMO 

 
Esta pesquisa foi realizada no Projeto de Assentamento São Francisco, 
localizado no sul do município de Canutama/AM e teve como objetivo avaliar a 
sustentabilidade dos agroecossistemas familiares em transição agroecológica e 
convencionais nesta localidade. Como abordagem metodológica utilizou-se o 
Método IDEA, utilizando como ferramentas de coleta de dados a entrevista 
estruturada e observação direta. De posse das informações foi possível 
identificar os aspectos agrícolas, socioterritoriais e econômicos dos dois grupos 
de agroecossistemas e por meio destes avaliar a sustentabilidade dentro das 
dimensões agroecológica, socioterritorial e econômica. Assim identificou-se que 
ambos os grupos de agroecossistemas não apresentam diferenças significativas 
quanto aos seus níveis de sustentabilidade, e que ambos são sustentáveis 
apenas na dimensão agroecológica, tendo ainda a dimensão socioterritorial 
como limitante.  
 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Canutama, IDEA, Transição Agroecológica, 
Agricultura Convencional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This research was carried out in the São Francisco Settlement Project, located in 
the south of the municipality of Canutama / AM and had the objective of 
evaluating the sustainability of the agroecosystems familiar in the agroecological 
and conventional transition in this locality. As a methodological approach, the 
IDEA Method was used, using structured interview and direct observation as tools 
of data collection. With the information, it was possible to identify the agricultural, 
socio-territorial and economic aspects of the two groups of agroecosystems and, 
through these, to evaluate sustainability within the agro-ecological, socio-
territorial and economic dimensions. Thus, it was identified that both groups of 
agroecosystems do not show significant differences as to their levels of 
sustainability, and that both are sustainable only in the agroecological dimension, 
and the socio-territorial dimension is still limiting. 
 

Keywords: Sustainability, Canutama, IDEA, Agroecological Transition, 
Conventional Agriculture. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

O debate sobre a sustentabilidade tornou-se crescente ao longo dos 

anos, principalmente dentro do setor agrícola, pois após o advento da Revolução 

Verde a agricultura acabou passando por um processo de modernização que foi 

suscitada principalmente pelas indústrias de insumos químicos, o que trouxe 

inúmeros problemas sociais e ambientais. 

Na Amazônia a modernização da agricultura provocou diversas 

problemáticas, esta que apresenta grande potencial em termo de práticas 

sustentáveis, acabou sofrendo com as imposições feitas pelos paradigmas da 

Revolução Verde, tornando o agricultor dependente da utilização dos insumos 

agrícolas produzidos pelas indústrias do agronegócio (De Jesus 2015). 

A partir disso, instaurou-se o confronto de interesses da agricultura 

convencional e das formas de agricultura menos impactante quanto ao uso do 

trabalho e da exploração dos recursos naturais (Araújo e Lená 2010). Essa 

dinâmica acabou acarretando práticas consideradas insustentáveis, como a 

desmatamento para a implantação de cultivos sob o sistema de monocultura (De 

Jesus 2015; Vieira et al. 2014).  

Com isso, surge a necessidade de criar sistemas de produção agrícolas 

que possam ter uma relação não somente com os elementos bióticos e abióticos, 

mas também utilizar os recursos oferecidos pelo local em que se explora sem 

ocasionar danos ao ambiente, uma vez que, o homem deve ter uma relação 

harmoniosa com o mesmo, para que este possa obter a estabilidade do sistema 

produtivo, resultando em um agroecossistema sustentável (Caporal 2009). 

Assim, a agricultura atual vem buscando traçar estratégias que possam 

de fato promover a agricultura sustentável. E no meio de tantas estratégias surge 

a Agroecologia, um campo do conhecimento com o propósito de dar apoio ao 

processo de conversão da agricultura convencional para práticas sustentáveis 

de uso dos recursos naturais (Caporal et al. 2006). 

Trata-se de um campo do conhecimento que não se limita apenas em 

preconizar o uso de práticas baseadas na sustentabilidade, mas também na 

integração do agricultor para que este processo de conversão realmente ocorra, 
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fazendo - o compreender o que ela é e quais as ferramentas necessárias para o 

processo (Muniz et al. 2016). 

 Com o intuito de empregar seus princípios de forma prática, a 

Agroecologia utiliza como principal ferramenta a transição agroecológica, um 

processo que se desenvolve de forma contínua e crescente ao longo do tempo, 

engloba mudanças nas ações e na forma de pensar dos atores sociais 

envolvidos frente ao manejo de agroecossistemas e conservação dos recursos 

naturais (Caporal et al. 2006). 

Este processo apresenta a agricultura familiar como grande aliada, uma 

vez que esta faz adoção da racionalidade ecológica, demonstrando “estratégias 

de produção econômica e reprodução socioambiental, resultantes da 

capacidade das populações rurais de ajustar seus meios de vida aos 

ecossistemas em que vivem e produzem” (Petersen et al. 2009, p.86).  

Os (as) agricultores (as) são caracterizados como figuras importantes 

quanto ao processo de transição da agricultura convencional para uma 

agricultura de base sustentável, pois ao mesmo tempo que produzem alimentos 

e demais produtos agrícolas, estes ainda protegem a paisagem e conservam a 

biodiversidade da localidade em que vivem (Sachs 2001). 

Mas quando se trata da região amazônica, onde as explorações agrícolas 

que envolvem a utilização do solo e floresta podem acarretar impactos 

consideráveis aos recursos naturais (Tourinho 1998),  a sustentabilidade de tudo 

o que se produz necessita de um manejo correto dos componentes encontrados 

no agroecossistemas e que resulte pincipalmente na reutilização dos recursos 

oferecidos dentro deste (Altieri & Nichols, 1999). 

No entanto, não se pode gerir aquilo que não é medido, assim, observa-

se a importância em mensurar a os níveis de sustentabilidade dos 

agroecossistemas, pois pouco se conhece sobre os níveis de sustentabilidade 

na agricultura familiar (Melo 2013). E principalmente, sobre qual o estado de 

saúde do agroecossistema, após o início da conversão para um manejo 

agroecológico (Altieri e Nicholls 2007). 

Diante disso, buscou-se responder a seguinte indagação: qual o nível de 

sustentabilidade dos agroecossistemas convencionais e em processo de 
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transição agroecológica? Quais dos sistemas de produção agrícola mostram-se 

sustentáveis? 

Diante destas questões, esta dissertação foi dividida em dois capítulos. 

No primeiro capítulo, discorre-se sobre o diagnóstico dos aspectos agrícolas, 

socioterritoriais e econômicos encontrados dos agroecossistemas familiares em 

transição agroecológica e convencionais, destacando-os de forma comparativa, 

a fim de discernir quais as principais potencialidades e fragilidades de ambos. 

Além de destacar qual o tipo de sistema agrícola vem contribuindo para o 

desenvolvimento local. 

Por fim, no segundo capítulo, aborda-se sobre a avaliação de 

sustentabilidade dos dois grupos de agroecossistemas, utilizando o modelo 

adaptado de indicadores de sustentabilidade, o IDEA. Neste, além de identificar 

os níveis de sustentabilidade de cada agroecossistema nas dimensões 

agroecológica, socioterritorial e econômica, também buscou-se agrupá-los e 

comparar qual sistema de produção mostrava-se sustentável. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a sustentabilidade de agroecossistemas familiares localizados no 

Projeto de Assentamento São Francisco/sul do Amazonas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar os aspectos agrícolas, socioterritoriais e econômicos dos 

agroecossistemas que estão sob o sistema agroecológico e convencional 

do PA São Francisco; 

  

 Identificar os níveis de sustentabilidade destes agroecossistemas, a fim 

de gerar informações que acarretem melhorias no manejo e gestão 

destes; 

  

 Proceder a uma análise comparativa os agroecossistemas de sistema 

agroecológico e convencional, mediante os níveis de sustentabilidade 

identificados. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Localização e vias de acesso 

 

A pesquisa foi realizada no Projeto de Assentamento São Francisco, no 

sul do município de Canutama, localizado entre nas coordenadas geográficas 

08°13.21 65" S e 64°02.09 97" W (Figura 1). 

O assentamento possui 18.120 hectares de extensão territorial, sendo 

subdividido em sete vicinais: São Francisco, Colombo, Igarapé do Colombo, 

Travessão do Mucuim, Jaci, Mucuim e Cajui (Araújo 2017). 

O PA São Francisco está situado a aproximadamente 12 km de distância 

do eixo da rodovia BR-319 e a 60 km da área urbana de Porto Velho/RO, e seu 

acesso se dá pelo quilômetro 56 da BR-319.  

 

 
Figura1: Mapa de localização do Projeto de Assentamento São Francisco. 
Fonte: Base Cartográfica Digital - IBGE 
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Processo de criação e ocupação  

 

Antes da criação do assentamento, a área já era habitada. Os (as) 

moradores (as) chegaram a esta área em 1987, tendo como principal porta de 

entrada o estado de Rondônia, e com o objetivo de obter a propriedade de terras, 

uma vez que, suscitavam a ideia de que no estado do Amazonas estas eram 

abundantes (Nogueira 2018). 

A mesma autora enfatiza que o processo de construção do assentamento 

se deu 1989, por meio da mobilização da associação de moradores (as) na 

época que começaram a reivindicar da Prefeitura do município de Humaitá e do 

INCRA a regularização fundiária do local. Diversos documentos datam de 1992 

os pedidos da Prefeitura de Humaitá ao Ministério da Agricultura e Reforma 

Agrária para a obtenção de melhorias na estruturação do local denominado 

Comunidade São Francisco.  

Como devolutiva “a Diretoria de Assentamentos do INCRA responde ao 

prefeito de Humaitá que concorda com seu pleito, mas que como a área em 

questão não fazia parte de nenhum projeto de assentamento a alternativa seria 

criar no local um assentamento” (Nogueira 2018, p. 91). 

Assim, criou-se o assentamento através da resolução de n° 19 de 29 de 

abril de 1993, e em 1995 teve seu processo de ocupação iniciado (INCRA 2003). 

Dois anos após a implantação do assentamento já havia a demarcação de 298 

lotes, 18 quilômetros de estradas terraplanadas e 204 famílias, sendo estas 

assentadas nas seguintes vicinais: São Francisco, Colombo, Jaci e Mucuim 

(Nogueira 2018). 

Atualmente o assentamento possui 271 lotes com área de 60 hectares 

cada (INCRA 2017) e diante das sete etapas de implementação de 

assentamentos de reforma agrária, este encontra-se na quinta fase, devido ao 

desenvolvimento por meio da construção de infraestruturas que permeiam a 

ampliação do espaço rural (Souza et al. 2017).  

 

O PA São Francisco e o processo de transição agroecológica 
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Conforme Silva (2012), no sul do Estado do Amazonas, as premissas 

trazidas pela Revolução Verde têm sido aderidas de forma intensa pelos (as) 

agricultores (as) desta região. Estes (as) agricultores (as) vêm aderindo à 

atividade pecuária, e com isso buscando ampliar suas áreas de produção, 

resultando no desmatamento intensivo 

O assentamento tem como uma das atividades econômicas a agricultura 

familiar, com sistemas de produção convencional e agroecológico, O sistema 

convencional baseia-se nos princípios preconizados pela agricultura 

convencional, caracterizado principalmente pelo uso da monocultura, uso 

intensivo do solo e a adesão de produtos químicos. Este sistema vem sendo 

utilizado no assentamento desde sua implantação, em virtude da cultura trazida 

pelos (as) agricultores (as) que migraram das regiões sul, sudeste e centro-oeste 

onde este sistema era bastante difundido. 

E o sistema agroecológico, que é baseado principalmente no entendimento 

das problemáticas ocasionadas pelas práticas trazidas pela agricultura 

convencional e adoção de práticas sustentáveis que possam possibilitar o 

redesenho do agroecossistema utilizado, tornando-o de fato sustentável tanto 

em seu aspecto ambiental, bem como o econômico e social. 

Este segundo sistema começou a ser inserido no assentamento por meio dos 

projetos implantados pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, 

Socioeconomia e Agroecologia – NUPEAS da Universidade Federal do 

Amazonas – Campus Humaitá. Estes projetos foram iniciados em 2012 e 

finalizados em 2016, após a finalização, constatou-se que os (as) agricultores 

(as) envolvidos (as) encontravam-se no nível II do processo de transição 

agroecológica (Santos 2016). 

O processo de transição agroecológica torna-se uma característica 

positiva dentro do setor agrícola, uma vez que, a região em que o assentamento 

está localizado apresenta forte extração madeireira de forma irregular e a 

grilagem de terras localizadas ao longo da BR – 230 (WWW-BRASIL 2017). 

O processo tem acarretado diversas perspectivas por parte dos (as) 

agricultores (as) assentados e demais atores envolvidos, principalmente, no que 

diz respeito a busca de melhorias na qualidade de vida, qualidade dos produtos, 
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na obtenção de renda e a preocupação com os efeitos advindos pela prática 

agrícola no ambiente.  

Os principais cultivos do assentamento são o guaraná (Paullinia cupana), 

açaí (Euterpe precatória), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), urucum (Bixa 

orellana) e mandioca (Manihot esculenta). Mesmo com estes cultivos de 

potencial econômico, os agroecossistemas ainda possuem outras espécies 

inseridas, o que caracteriza seus sistemas de produção como diversificado, o 

que é típico de agricultores (as) tradicionais. 

A venda desses produtos e seus derivados se caracterizam como a principal 

fonte de renda desses (as) agricultores (as), no entanto, existem no 

assentamento outras atividades secundárias que também geram renda, como 

por exemplo, o extrativismo, serviço público (professores e agentes de saúdes) 

carpintaria, serviços domésticos e troca de serviços entre os (as) agricultores 

(as) (Santos 2016). 
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CAPÍTULO I 
 

 TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA VERSUS AGRICULTURA CONVENCIONAL: 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AGROECOSSISTEMAS FAMILIARES 
DO PA SÃO FRANCISCO (CANUTAMA/AM) 
 
Jéssica Cristian Nunes dos SANTOS1, George Henrique REBÊLO2, Francimara Souza da 
COSTA3 

 
RESUMO: A agricultura familiar na Amazônia realizada em assentamento de 
reforma agrária ainda apresenta poucos estudos que possam caracterizar seus 
aspectos agrícolas, socioterritoriais e econômicos. Esta pesquisa apresenta o 
diagnóstico destes aspectos no Projeto de Assentamento São Francisco, 
localizado no sul do município de Canutama, na região sul do estado do 
Amazonas, cujos principais sistemas produtivos encontrados são o convencional 
e o agroecológico. A pesquisa foi realizada por meio de entrevista estruturada 
junto aos (as) agricultores (as) assentados (as) e o método de observação direta. 
Os dados foram sistematizados e analisados mediante a análise de conteúdo e 
método descritivo após a obtenção das frequências. As principais observações 
mostram agroecossistemas com diversas atividades agrícolas, adesão de 
práticas convencionais e que a organização social tem interferência direta na 
qualidade de vida, nos mecanismos de venda e obtenção de renda do 
assentamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, Agroecossistemas, Amazônia, 
Canutama 
 
 
ABSTRACT: The family farming in Amazonia carried out in agrarian reform 
settlement still presents few studies that can characterize its agricultural, socio-
territorial and economic aspects. This research presents the diagnosis of these 
aspects in the San Francisco Settlement Project, located in the southern 
Canutama municipality, in the southern region of the State of Amazonas, whose 
main production systems are conventional and agroecological. The research was 
conducted through a structured interview with the settled farmers and the method 
of direct observation. The data were systematized and analyzed through content 
analysis and descriptive method after obtaining the frequencies.  The main 
observations show agroecosystems with diverse agricultural activities, 
adherence of conventional practices and the social organization has direct 
interference in the quality of life, in the mechanisms of sale and income of the 
settlement. 
 
KEY WORDS: Family agriculture, Agroecosystems, Amazon, Canutama 

                                                 
1 Parte da dissertação de mestrado da primeira autora. Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia/INPA. jessicacristian22@gmail.com 
2 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/INPA. jacarebelo@gmail.com 
3 Universidade Federal do Amazonas/UFAM. francimaracosta@yahoo.com 
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INTRODUÇÃO 
 

A agricultura familiar é um segmento de grande importância no setor 

agrícola brasileiro. Sua importância cabe principalmente por esta modalidade 

agrícola abranger 84,4% dos estabelecimentos rurais ocupando 74,4% da mão 

de obra que está no campo (IBGE 2006), e ser responsável pela produção de 

60% da alimentação brasileira. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que a vida do agricultor familiar 

passou por algumas modificações, como formas diferenciadas de produção e 

nas condições sociais e econômicas, tudo isso em virtude modernização da 

agricultura. 

No estado do Amazonas, a agricultura familiar é uma modalidade de 

grande importância para o desenvolvimento econômico. Em 2004, o setor 

agrícola detinha 22,3% do PIB do estado, e metade deste percentual originou-

se da agricultura familiar. Em 2006, constatou-se que a modalidade era realizada 

em 91% dos estabelecimentos e 40,64% das terras, resultando na geração de 

emprego para 243.828 pessoas (IBGE 2006). 

O Projeto de assentamento São Francisco no município de Canutama/AM 

apresenta grande potencial no desenvolvimento da agricultura familiar. O 

assentamento tem esta como sua principal atividade econômica, baseada nos 

cultivos de guaraná, açaí e cupuaçu, ambos manejados sob dois sistemas de 

produção: o convencional e o agroecológico. 

A estruturação de assentamentos rurais com o emprego da agricultura 

familiar se deu principalmente por meio de projetos que buscavam a resolução 

de conflitos locais, diminuição dos níveis de pobreza e exclusão social e até 

mesmo como forma de resgate das potencialidades produtivas da própria 

agricultura familiar (Norder 1997). 

No entanto, pouco se conhece sobre a atual situação dos assentamentos 

no que diz respeito ao desenvolvimento agrícola, socioterritorial e econômico. E 

principalmente, qual a influência que a agricultura familiar tem lhes trazido. Desta 

forma, o objetivo deste artigo foi diagnosticar os aspectos agrícolas, 

socioterritoriais e econômicos de agroecossistemas familiares do PA São 

Francisco localizado no sul do município de Canutama/AM. Os resultados 
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contribuem para compreender qual a atual situação do assentamento frente aos 

aspectos e quais medidas traçar para solucionar as fragilidades dele. 

 MATERIAIS E MÉTODO 

População e amostra 
 

 O PA São Francisco constitui-se de 28 agroecossistemas (lotes) de base 

agrícola familiar, sendo 20 sob o sistema convencional e 8 em processo de 

transição agroecológica.  

A amostragem foi do tipo não probabilística por conveniência, estabelecida 

devido à disponibilidade dos (as) agricultores (as) para dar informações sobre a 

produção agrícola dos agroecossistemas e pela acessibilidade aos mesmos. 

Desta forma, a amostra foi composta por 16 agroecossistemas familiares, 

sendo 8 convencionais e 8 em processo de transição. Os convencionais são 

aqueles cujo sistema se baseia na utilização intensiva de insumos químicos, 

entre eles agrotóxicos e fertilizantes sintéticos no meio agrícola (Sauer e Balestro 

2013). 

Já os agroecossistemas em transição agroecológica, são aqueles nos quais 

os (as) agricultores possuem determinado entendimento sobre o uso dos 

insumos externos e as problemáticas ocasionadas por eles, e com isso, 

acabaram adotando práticas mais sustentáveis (Gliessman 2016). 

Técnicas de coleta de dados 
 

As técnicas de coleta de dados empregadas nesta pesquisa foram 

entrevistas estruturadas e observação direta. Inicialmente, foram contatados (as) 

os (as) agricultores (as) familiares existentes no assentamento e em seguida, foi 

realizada uma reunião para expor a natureza da pesquisa. Posteriormente, uma 

agenda de visitas foi construída com os (as) agricultores (as) e por fim, houve a 

realização das entrevistas. 

Nas entrevistas estruturadas foram utilizados questionários compostos 

por questões abertas, realizadas nas residências dos (as) agricultores (as) 

participantes, considerando os critérios apresentados no quadro 1. A aplicação 
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dos questionários ocorreu entre os meses de novembro a dezembro de 2018, 

nas vicinais São Francisco, Colombo e Jacy.  

As observações diretas foram feitas dentro dos agroecossistemas quando 

a entrevista era desenvolvida.  

Variáveis da pesquisa 
 

As variáveis observadas nesta pesquisa foram definidas tendo como base 

os critérios do IDEA - Indicateurs de Durabilitédes Exploitations Agricoles 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1: Aspectos, componentes e variáveis averiguadas nos agroecossistemas familiares do 
PA São Francisco. 

Aspectos Componentes Características 
 
 
 
 
 
 

Agrícolas 

Diversidade Local Culturas anuais ou temporárias 
Culturas perenes 
Diversidade Animal 
Bem-estar animal 

Organização do espaço Cultivos 
Tamanho das parcelas 
Contribuição para as questões 
ambientais 
Áreas de reserva (Preservação) 

Práticas Agrícolas Fertilização 
Tratamento de efluentes 
Uso de agrotóxicos 
Proteção do solo 
Irrigação 

 
 
 
 
 
 
 

Socioterritoriais 

Qualidade dos produtos da região Qualidade dos produtos 
Mecanismos de venda 
Integração social 

Empregos e Serviços Geração de emprego 
Trabalho coletivo 

Ética e Desenvolvimento Humano Qualidade de vida 
Isolamento  
Perenidade prevista 

 
 

Econômicos 

Viabilidade Viabilidade econômica  
Taxa de especialização econômica  

Independência 
 

Autonomia financeira 

Eficiência Eficiência do processo produtivo 
Fonte: Adaptado de Vilain (2000) 

 

Os aspectos agrícolas apresentam três componentes: diversidade local, 

organização do espaço e práticas agrícolas. No entanto, apenas estes aspectos 
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não são capazes de caracterizar um agroecossistema ou as tomadas de decisão 

necessárias (Vilain 2000). 

Os aspectos socioterritoriais apresentam também três componentes: 

qualidade dos produtos, empregos e serviços e ética e desenvolvimento 

humano. Estes buscam esboçar sobre o desenvolvimento humano, qualidade de 

vida, ética, emprego e desenvolvimento local, cidadania e coerência.  

Sua utilização se dá em função da opinião pública de grupos sociais da 

época em questão, ou seja, não apresentam uma definição científica que 

relacione o grupo a uma postura socialmente igualitária. Por isso, faz-se tão 

importante o envolvimento do núcleo familiar do local em que se está realizando 

o trabalho (Vilain 2000). 

Por fim, os aspectos econômicos que apresentam quatro componentes: 

viabilidade econômica, independência, transmissibilidade e eficiência. Estes 

buscam determinada orientação técnica do sistema financeiro de produção, que 

funciona como um barômetro econômico e ajuda a entender os resultados 

econômicos (Vilain 2000). 

Análise dos dados 
 

Os dados oriundos das entrevistas, das observações diretas e dos 

registros fotográficos foram sistematizados e tabulados. As informações 

qualitativas foram submetidas à análise de conteúdo, realizada por meio de três 

etapas (Bardin 1977): 

 

1ª) Pré-análise: compreensão da leitura flutuante, composição dos dados, 

organização e sistematização das informações.  

2ª) Exploração do material coletado: leitura das informações, reunião e 

classificação dos resultados da etapa anterior.  

3ª) Interpretação dos resultados: validação das informações coletadas tornando-

as significativas, além de buscar a compreensão do objeto de estudo.    

Os dados quantitativos foram organizados e tabulados com a utilização 

do programa Microsoft Excel e em seguida procedeu-se a análise por meio da 

estatística descritiva mediante as frequências obtidas. 
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RESULTADOS 
 

O estudo realizado nos agroecossistemas sob os sistemas de produção 

convencional e em transição agroecológica se baseia nos aspectos agrícolas, 

socioterritoriais e econômicos do PA São Francisco. 

Aspectos agrícolas 
 

Os aspectos agrícolas foram enquadrados dentro de três componentes: 

diversidade local, organização do espaço e práticas agrícolas. Para o primeiro 

componente, as características exploradas foram diversidade local de culturas 

anuais ou temporárias, perenes e criação animal (Figura 1). 

 

 
          Figura 2: Diversidade local dos agroecossistemas em transição e convencionais. 
            Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

Observa-se que 6 dos (as) agricultores (as) convencionais e 5 dos que 
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temporárias em seus agroecossistemas. As culturas foram encontradas em dois 

subsistemas: roça e quintal/sítio florestal.  

No subsistema roça, as principais culturas encontradas foram a mandioca 

(Manihot esculenta), milho (Zea mays) e a melancia (Citrullus lanatus ). 

Enquanto no subsistema quintal prevaleceram as hortaliças como couve 

(Brassica oleracea), coentro (Coriandrum sativum), abóbora (Cucurbita spp), 

batata doce (Ipomoea batatas) e salsinha (Petroselinum crispum). A finalidade 

das espécies é tanto para o consumo na alimentação das famílias, bem como 

para a comercialização. 

As culturas perenes foram encontradas nos 16 agroecossistemas e dentro 

do subsistema quintal/sítio florestal. Observou-se a presença de espécies 

frutíferas que estão voltadas apenas para o consumo familiar, como manga 

(Mangifera indica), coco (Cocos nucifera), jabuticaba (Plinia cauliflora), jaca 

(Artocarpus heterophyllus), caju (Anacardium occidentale) e ingá (Inga edulis). 

Neste mesmo subsistema, foram encontradas culturas consorciadas e 

plantadas solteiras, cuja finalidade é a comercialização. O consórcio se dá pela 

implantação de sistemas agroflorestais do tipo agrossilvicultural, formados pela 

combinação de culturas como guaraná (Paullinia cupana), pupunha (Bactris 

gasipaes), açaí (Euterpe oleracea), urucum (Bixa orellana), andiroba (Carapa 

guianensis) e castanha do brasil (Bertholletia excelsa).  

 No que diz respeito à diversidade animal, 6 dos (as) agricultores (as) 

convencionais e 5 dos que estão em processo de transição agroecológicas e 

enquadram neste critério. As criações estão localizadas no subsistema quintal, 

destacando-se a criação de aves e suínos.  

Estes animais são criados sob os dois tipos de sistemas, pleno ar e semi-

confinado (galinheiro ou chiqueiro). A alimentação é baseada em restos vegetais 

oriundos nas culturas existentes nos agroecossistemas, no entanto, a maior 

parte da alimentação vem de fora do assentamento (ração e milho). 

O segundo componente observado nos agroecossistemas foi a 

organização do espaço. Este componente é  caracterizado pela  organização 

dos cultivos (Figura 3), a presença de áreas de preservação dentro dos 

agroecossistemas (Figura 4) e as contribuições realizadas pelos (as) agricultores 

(as) em relação ao ambiente e ao território  (Figura 5). 
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Figura 3:  Cultivos nos agroecossistemas em transição e convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 

 

 
 

Para este a primeira característica a ser abordada foi a disposição dos 

cultivos implantados. Assim, constatou-se que os agroecossistemas exibem dois 

tipos de sistemas, a monocultura e consorciação de culturas (policultivo). 

A monocultura é utilizada por 2 dos (as) agricultores convencionais e 1 

dos que estão em transição. Já os consórcios abrangem 4 dos convencionais e 

3 dos em transição. Constatou-se ainda a existência de agricultores (as) que 

utilizam os dois sistemas, sendo 4 em transição e 2 convencionais.  

Quanto às contribuições ambientais e territoriais, que condizem com as 

atividades de preservação dos (as) agricultores (as) em relação às áreas de 

preservação permanente (APPs) e uso da reserva legal (RL), e as prerrogativas 

trazidas pela legislação ambiental são de fato respeitadas dentro dos 

agrocossistemas, tem-se que, mais de 50% destas são cumpridas pelos (as) 

agricultores dentro de seus agroecossistemas. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Em Transição Convencionais

N
º 

d
e 

a
gr

oe
co

ss
is

te
m

as

Sistema de produção

Cultivos

Monocultura Consórcio Mono + Consórcio



 

36 
 

 

 
Figura 4: Contribuições ambientais e territoriais nos agroecossistemas em transição e 
convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

 

Em relação às áreas de preservação, estas foram 8 agroecossistemas em 

transição e 7 agroecossistemas convencionais. No entanto, os exemplos de 

áreas de preservação encontrados nos dois grupos de agroecossistemas são 

praticamente os mesmos e foram caracterizados como pontos d’água ou zonas 

úmidas e mata ciliar. 

Alguns pontos d’água ou zonas úmidas foram encontrados basicamente 

nas adjacências dos lotes pesquisados (final da fundiária), como igarapés do 

Roncador, das Pedras, Colombo, Jacy.  

Outros como Rio Mucuim, foram encontrados próximos aos 

agroecossistemas que estavam localizados nas vicinais Colombo e Jaci. Além 

de pequenas nascentes (olhos d’água) que também foram encontradas na 

maioria dos agroecoecossistemas. Vale ressaltar que a presença de mata ciliar 

foi diagnosticadanos arredores de todos os pontos d’ 
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Figura 5: Presença de áreas de preservação nos agroecossistemas em transição e 
convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

 

O terceiro componente configura-se através das práticas agrícolas 

utilizadas dentro dos agroecossistemas, sendo estas, uso de adubação química, 

adubação orgânica, uso de agrotóxicos, proteção do solo e irrigação (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Práticas agrícolas utilizadas nos agroecossistemas em transição e convencionais do 
PA São Francisco 
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em transição, voltou a ser utilizada em virtude da falta de 

atuação dos órgãos que auxiliavam os (as) agricultores (as) na 
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no retrocesso do estágio de transição em que se encontravam. 
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É efetuada também nos agroecossistemas convencionais, com 

a utilização do fertilizante N-P-K, sob formulações diferentes, 

em função da necessidade nutricional da cultura trabalhada. 

Adubação 
orgânica 

Mesmo com a utilização de fertilizantes sintéticos, as duas 

categorias de agroecossistemas utilizam o tratamento de 

efluentes para a obtenção de adubação orgânica através do 

uso de esterco e composto orgânico oriundo de composteiras 

domésticas. 

Uso de 
agrotóxico 

O uso de agrotóxicos também foi encontrado em ambos 

agroecossistemas. Os agrotóxicos mais encontrados foram os 

herbicidas que se enquadram na classe toxicológica IV – pouco 

tóxico caracterizados pela cor verde, isso em virtude da 

disseminação de espécies espontâneas que prejudicam 

principalmente as áreas em que estão inseridas as culturas de 

caráter econômico. 

Proteção do 
solo 

Utilização de cobertura morta 

 

São realizadas práticas de 

cultivo mínimo, como a 

utilização de gradagem e 

aração. 

Irrigação Não foram observados sistemas de irrigação nos 

agroecossistemas em transição. Nos convencionais, apenas 

um agricultor utiliza sistema de gotejamento no cultivo de 

hortaliças. Nos demais agroecossistemas que cultivam 

hortaliças, utiliza-se apenas a rega.  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Aspectos socioterritoriais 
 
 Para os aspectos socioterritoriais foram utilizados os seguintes 

componentes: qualidade dos produtos e da região, empregos e serviços, ética e 

desenvolvimento humano. A qualidade dos produtos e da região se caracteriza 

pela organização social, principais produtos e mecanismos de venda. 
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 A organização social dos (as) agricultores (as) familiares assentados (as) 

pode ser visualizada por meio da participação em associação ou cooperativa 

(Figura 4). 

 

 
Figura 6: Organização social dos agroecossistemas em transição e convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

 

Em relação a organização social, 5 dos (as) agricultores (as) 
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Açaí e Hortifrutigranjeiros de Canutama-APROGAH.  

A participação dos (as) convencionais se dá apenas por meio do 

pagamento da mensalidade, pois poucos frequentam as reuniões, uma vez que 

enxergam a associação apenas como um meio de adquirir benefícios 

governamentais. 
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do assentamento não somente para buscar benefícios particulares, mas para o 

assentamento como um todo, principalmente no que diz respeito a sua 

estruturação. 

A baixa participação dos agricultores (as) de ambas as categorias nas 

atividades da associação refletem na qualidade dos produtos e principalmente 

nos mecanismos de venda. Observa-se que nenhum dos agroecossistemas 

possui certificações que confirmem a qualidade para segurança deles. 

O controle da segurança de produtos é uma prática que a maioria dos (as) 

agricultores (as) familiares assentados (as) conhece, mas não aplica devido à 

falta de assistência técnica que possam lhes instruir e ajudá-los a obter 

determinados selos de qualidade.  

Os principais produtos encontrados nos agroecossistemas pesquisados 

podem ser observados na figura 7. 

 

 
Figura 7: Principais produtos dos agroecossistemas em transição e convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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Nos agroecossistemas em transição os principais produtos encontrados 

foram o coloral, pó/grãos de guaraná, farinha, polpas, e bombons artesanais, 

advindos dos cultivos do urucum (Bixa orellana), guaraná (Paullinia cupana), 

mandioca (Manihot esculenta), cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e açaí 

(Euterpe precatória), apresentando como produto mais rentável os advindos 

através do cultivo do guaraná. 

Para os agroecossistemas convencionais os principais produtos foram o 

coloral, a farinha, obtidos por meio dos cultivos do (Bixa orellana) e mandioca 

(Manihot esculenta), além da banana (Musa sp.), cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), macaxeira (Manihot esculenta) e hortaliças que são vendidas in 

natura. 

Esses produtos são comercializados por meio da venda direta e de 

atravessadores (Figura 8). A problemática que envolve o escoamento dos 

produtos é bastante proeminente nos agroecossistemas estudados. A venda 

direta é realizada em 2 dos agroecossistemas em transição, enquanto nos 

convencionais é feita em 1 apenas.  

 

 
Figura 8: Mecanismos de venda dos agroecossistemas em transição e convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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A venda para atravessadores é realizada por 1 dos agroecossistemas em 

transição e 4 convencionais. A quantidade de intermediários que compram os 

produtos é identificada da seguinte maneira: um intermediário para os 

agroecossistemas em transição e dois ou três para os convencionais. 

No entanto, foram diagnosticados agroecossistemas que apresentavam 

os dois mecanismos de venda, sendo utilizado em 5 agroecossistemas em 

transição e 3 convencionais,  

A participação dos (as) agricultores em transição está efetivamente 

fortalecida, pois além da venda direta dos produtos, conseguiram a efetuação de 

um contrato com um comprador fixo para o guaraná (Coca cola), que possibilita 

não só a compra, mas também a disponibilidade de insumos para o 

beneficiamento do produto.  

Para o componente empregos e serviços, foram considerados os critérios 

de geração de emprego e trabalho coletivo. A geração de emprego (Figura 8) 

apresenta-se em 4 dos agroecossistemas em transição e 6 dos convencionais.  

 

 
Figura 9: Geração de emprego nos agroecossistemas em transição e convencionais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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As duas categorias geram cerca de 1 a 2 empregos, e sempre procuram 

empregar pessoas que moram no assentamento. Os empregos gerados são 

temporários e ocorrem nos períodos de limpeza da área para manutenção dos 

plantios e na época da colheita, que exigem maior mão de obra. Já para o 

trabalho coletivo, este foi encontrado em todos os agroecossistemas (Figura 9) 

 

 
Figura 10: Utilização de trabalho coletivo nos agroecossistemas em transição e convencionais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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de parentesco e confiança. 

Em relação à ética e desenvolvimento humano, observou-se a qualidade 

de vida, o sentimento de isolamento e a perenidade dos agroecossistemas 

(tempo em que estes podem permanecer ativos). 
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Para a característica qualidade de vida (Figura 10), os (as) agricultores 

deram notas de 0 a 6. Assim, foi possível constatar que nos agroecossietmas em 

transição as notas que prevaleceram foram 3 e 4, enquanto para os 

convencionais foram as notas 4, 3 e 2. 

 

 
Figura 11: Qualidade de vida nos agroecossistemas em transição e convencionais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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Figura 12: Isolamento nos agroecossistemas em transição e convencionais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

As maiores notas foram dadas para a característica de isolamento, isto 

porque os (as) agricultores (as) observam que o acesso às necessidades 

básicas, como educação, saúde, saneamento e ATER, é bastante precário e 

enfatizam que a ausência do Estado contribui para tudo isso. 
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considerando suas atividades agrícolas e gestão de território. Para tanto, foi 

estabelecido uma escala onde buscou-se saber se nos próximos 10 anos os 

agroecossistemas pesquisados ainda existiriam ou não, e o porquê de tal 

situação futura. 

A figura 12 mostra qual a situação dos agroecossistemas pesquisados 

mediante a escala traçada neste trabalho. Assim, foi possível identificar a 
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Figura 13: Perenidade prevista nos agroecossistemas em transição e convencionais 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
 

 
Em 7 dos agroecossistemas em transição a existência em 10 anos, bem 

como para os 8 agroecossistemas convencionais, pois a maioria dos (as) 

agricultores (as) possui faixa etária de 30 a 40 anos e esboçaram desejo em 

manter as atividades agrícolas atuantes, principalmente por se tratar da sua 

única fonte de renda.  
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produção e a renda líquida anuais. A tabela 1 traz os dados referentes aos 
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Tabela 1:Renda bruta, custo e renda líquida anual dos agroecossistemas em transição 
agroecológica 
 
Agroecossistema Renda Bruta Custos  Renda Líquida 

Em transição 01 R$19.262,00 R$3.240,00 R$16.022,00 

Em transição 02 R$19.225,00 R$5.600,00 R$13.625,00 

Em transição 03 R$13.782,00 R$4.670,00 R$9.112,00 

Em transição 04 R$20.420,00 R$5.600,00 R$14.820,00 

Em transição 05 R$11.282,00 R$5.600,00 R$5.682,00 

Em transição 06 R$9.600,00 R$3.050,00 R$6.550,00 

Em transição 07 R$17.700,00 R$2.500,00 R$15.200,00 

Em transição 08 R$14.700,00 R$2.000,00 R$12.700,00 

    
 

A renda bruta nestes variou de R$14.700,00 a R$19.262,00, 

apresentando gastos operacionais de R$2.000,00 R$3.240,00, resultando em 

rendas liquidas que variaram de R$12.700,00 a R$16.022,00. Nestes 

agroecossistemas foi observado que a utilização do beneficiamento dos 

produtos e proporciona os altos valores vinculados osa custos, no entanto, esta 

prática agrega valor aos produtos, fazendo com estes tenham valores 

consideráveis e a obtenção de renda líquida que ajuda a suprir os gastos. 

Os dados respectivos a renda bruta, custos e renda líquida nos 

agroecossistemas convencionais podem ser observados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Renda bruta, custo e renda líquida anual dos agroecossistemas convencionais. 

Agroecossistema Renda Bruta Custos  Renda Líquida 

Convencional 01 R$2.200,00 R$2.400,00 -R$200,00 

Convencional 02 R$2.200,00 R$2.000,00 R$200,00 

Convencional 03 R$12.080,00 R$3.050,00 R$9.030,00 

Convencional 04 R$2.200,00 R$2.500,00 -R$300,00 

Convencional 05 R$6.862,00 R$2.550,00 R$4.312,00 

Convencional 06 R$4.500,00 R$2.150,00 R$2.350,00 

Convencional 07 R$7.000,00 R$2.700,00 R$4.300,00 
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Convencional 08 R$36.000,00 R$3.600,00 R$32.400,00 

    
 

Aqui observa-se que a renda bruta variou de R$2.200,00 a R$36.000,00, 

os custos ficaram entre R$2.000,00 a R$3.600,00, com rendas liquidas que 

variaram de -R$200,00 a R$32.400,00.  

E quando comparamos os valores referentes, identifica-se que no 

agroecossistemas em transição são mais altos que os dos agroecossistemas 

convencionais, tanto na renda como nos custos. Pois os convencionais 

trabalham especificamente com produtos in natura, o que requer menos práticas 

de beneficiamento durante o ano e menos agregação de valor aos produtos. 

A taxa de especialização econômica (Figura 13) baseou-se no produto 

mais importante dos agroecossistemas e a contribuição destes frente à receita 

bruta gerada, calculado pela seguinte equação:  Produto mais importante = Valor 

do produto x 100/Renda Bruta = ? 

 

 
Figura 14: Taxa de especialização econômica dos agroecossistemas em transição   e 
convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa (2018). 
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Para o grupo em transição, os principais produtos gerados apresentaram 

taxas de especialização de 25 a 50%, 50 a 80% e mais de 80%, respectivamente 

em 2, 4 e 2 agroecossistemas.  

Para o grupo dos convencionais, as taxas de especialização estiveram 

distribuídas em todas as alternativas, 25%, 25 a 50%, 50 a 80% e mais de 80%, 

em 2, 4, 1 e 1 agroecissistemas, respectivamente. 

 Quando se analisa os dados sobre a taxa de especialização, observa-se 

que metade de cada categoria de agroecossistema baseia grande parte de sua 

receita bruta a um só produto. Isso demonstra que, se por ventura ocorrer algum 

problema, seja nas condições climáticas, queda na produção e nos preços, estes 

agroecossistemas estarão muito mais vulneráveis ao acúmulo de dívidas.  

No entanto, quando se analisa as rendas liquidas dos agroecossistemas 

em transição, observa-se que estas são quase o dobro das encontradas nos 

agroecossistemas convencionais. Com base nisso, é possível dizer que os (as) 

agricultores (as) em transição têm maior oportunidade de realizar investimentos, 

em função do seu maior rendimento durante o ano. 

 Isto vai de encontro com o que foi averiguado quando buscou-se saber 

sobre quais agroecossistemas buscaram investimentos por meio da utilização 

de crédito rural. Dos agroecossistemas em transição, 38% buscaram crédito 

junto ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, mas já 

quitaram as dívidas, e dos convencionais, apenas 12%, cujo valor ainda não foi 

quitado.  

Com base nisso, buscou-se averiguar sobre a autonomia financeira dos 

agroecossistemas, caracterizada pela dependência financeira que 

apresentavam (Figura 14). O eixo x representa o índice de dependência 

financeira que cada agroecossistema apresentou. 
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Figura 15: Dependência financeira dos agroecossistemas em transição e convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 

 

 
 Assim, foi observado que 8 dos agroecossistemas em transição 
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 Se por um lado, esta característica mostra-se positiva, por outro também 

se mostra negativa, uma vez que, sem financiamento não há investimentos que 

possam ser feitos nos agroecossistemas, pois somente com as rendas obtidas, 

isto torna-se inviável. 

Por fim, buscou-se saber sobre a eficiência do processo produtivo dos 
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calculado por meio da seguinte fórmula: EPP = Produto – Insumos/ Produto 

(Vieira 2005). 

 

 
Figura 16: Eficiência do processo produtivo dos agroecossistemas em transição e 
convencionais. 
Fonte: Dados obtidos na pesquisa 
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O termo agroecossistema, refere-se a um ambiente ou local 

(ecossistema) que fora manipulado ou alterado por meio da ação humana, tendo 

por objetivo o estabelecimento de atividades como a agricultura e pecuária 

(Gliessman 2001). 

Estruturalmente, um agroecossistema é organizado através de 

subsistemas, mediadores de fertilidade e suprassistemas. Os subsistemas são 

unidades básicas que tem a função de gerir o agroecossistema de forma 

econômica e ecológica. Pode ser uma única forma de produção ou a integração 

de diversas outras atividades econômicas. 

No cenário do PA São Francisco, a diversidade local foi diagnosticada em 

subsistemas como a roça, “paisagens onde parcelas das espécies alimentares 

e não alimentares são cultivadas, podendo ser em regime de monocultura, 

rotação ou policultivos (Noda et al. 2007, p. 32-36).  

Trata-se de um local onde são cultivadas espécies anuais, geralmente 

durante dois ciclos, cujo objetivo principal é a subsistência das populações 

tradicionais (Mourão 2008). Dentro deste subsistema a cultura predominante é a 

mandioca (Manihot esculenta), seja em ecossistema de várzea, como no de terra 

firme, em virtude de suas finalidades (autoconsumo e comercialização) (Tedesco 

1999). 

O segundo subsistema encontrado para o componente diversidade local 

foi o quintal/sítio florestal. Os quintais ou sítio florestal são utilizados para a 

obtenção de alimentos ricos em proteínas, vitaminas e sais minerais (Viana et al. 

1996). Localizado ao redor das casas é composto pelo cultivo de diversas 

espécies (frutíferas, hortaliças, medicinais e ornamentais) com a finalidade de 

gerar alimento e renda para a família (Silva 2015).  

Os produtos produzidos neste subsistema servem também para a 

complementação da produção adquirida em outros setores da unidade agrícola: 

roça, criação animal, capoeiras melhoradas e floresta, servindo ainda como local 

de lazer para as famílias (Castro et al. 2009). 

Neste mesmo subsistema evidenciam-se duas atividades, a primeira é a 

criação animal, onde os animais de pequeno porte (aves e suínos) proporcionam 

fonte de alimentação e renda, por meio da comercialização destes (Silva 2015). 

A segunda é a utilização de sistemas agroflorestais, prática que “promove a 
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recuperação de ambientes que se encontram em degradação, a promoção de 

serviços ambientais, a produção de alimentos diversificados e geração de renda, 

favorecendo por fim, o valor da agricultura familiar” (Souza 2012, p. 44). 

As duas atividades acabam sendo realizadas simultaneamente, gerando 

assim sistemas classificados como silvipastoril, que reúne a composição de 

espécies arbóreas, forrageiras e a criação animal e agrossilvipastoril, composto 

pela utilização de espécies madeireiras, agrícolas e da criação de animais 

domésticos (aves e suínos) e animais silvestres (Castro et al. 2009).  

A organização do espaço dentro dos agroecossistemas se dá 

primeiramente através da disposição dos cultivos implantados. Alguns dos 

agroecossistemas se apoiam apenas na prática da monocultura, pois no início 

da implantação o objetivo era o de alcançar maior eficiência e produtividade 

(Costa 2005). 

No entanto, o entendimento trazido por meio da Agroecologia acabou 

fazendo com que muitos (as) dos (as) agricultores (as) entendessem que a 

prática da policultura no agroecossistema acarreta mais opções de produtos a 

serem comercializados e consumidos, diminuição de problemas ocasionados por 

pragas e/ou doenças, oscilações no clima, diferentemente do que acarreta a 

prática da monocultura (Braga 2017). 

Além disso, a predominância de áreas de preservação é observada em 

todos os agroecossistemas, bem como as contribuições as questões ambientais. 

Isto se dá principalmente pela adequação que os agroecossistemas tiveram 

após o Novo Código Florestal, e mais ainda pela modalidade do assentamento, 

falta de mão de obra e pelas atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa 

e Extensão em Ambiente, Socioeconomia e Agroecologia/NUPEAS (Araújo 

2017). 

No PA São Francisco encontra-se duas categorias de agroecossistemas: 

o convencional e o em transição. As práticas agrícolas utilizadas por ambos não 

são as mesmas, no entanto, existe determinada otimização no emprego destas. 

O (a) agricultor (a) convencional prepara o solo periodicamente através 

do corte e queima, uma prática tradicional de assentamentos localizados no sul 

do Estado do Amazonas, conforme Costa e Ravena (2014). Além de utilizar 

fertilizantes químicos altamente solúveis, de origem industrial e para que sejam 
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produzidos, exigem a utilização de uma grande quantidade de energia 

(Gliessman 2009). 

Este, juntamente com o (a) agricultor (a) em transição agroecológica 

também utiliza fertilizante e adubos de origem orgânica, como esterco de gado 

e aves, restos vegetais em decomposição (alimentação e resíduos agrícolas) 

que são incorporados diretamente ao solo através de amontoa e utilizados 

produção de compostagem (Costa e Ravena 2014). 

 O uso de agrotóxicos é realizado pelas duas categorias de agricultores 

(as), no entanto, o (a) agricultor convencional utiliza os agrotóxicos de forma 

preventiva e muitas vezes sem necessidade, fazendo com que haja a eliminação 

tanto das pragas, bem como dos inimigos naturais, acarretando vulnerabilidade 

ao agroecossistema (Gliessman 2009), além de proporcionar a resistência de 

pragas e doenças aos produtos que estão sendo utilizados, ocasionando o 

desequilíbrio ecológico do agroecossistema (Altieri 2004). 

Enquanto isso, o (a) agricultor (a) em transição já apresenta diminuição 

na utilização desta prática, pois estes apresentam uma postura diferenciada no 

que diz respeito ao uso dos agrotóxicos e insumos sintéticos e as problemáticas 

ocasionadas ao agroecossistema que manejam. Assim, estes passam a 

incorporar práticas mais sustentáveis e empregam a utilização dos recursos 

disponibilizados dentro de seus agroecossistemas (Santos 2016). 

O uso da água pelas duas categorias de agricultores não exige sistemas 

de irrigação mecanizados. Observa-se que a implantação dos cultivos é 

organizada de modo que a etapa de maior exigência de água vá de encontro 

com o período chuvoso da região. Mas, alguns (as) agricultores (as) utilizam a 

rega com auxílio de mangueira para o manejo de hortaliças.  

Marten (1988) destaca que um agroecosistema é resultante não somente do 

seu sistema de tecnologia agrícola, mas do seu ambiente como um todo, 

considerando o solo, clima, topografia e microfauna do local. Além disso, levam-

se em consideração os (as) agricultores (as), os valores humanos, instituições e 

habilidades, que preserva a interação das pessoas umas com as outras e o local 

onde vivem, motivando como estas utilizam sua tecnologia para moldar o 

ambiente em um agroecossistema. 
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Aqui, evidenciamos os suprassistemas, caracterizados pelos atores: 

mercado, comunidade e Estado, ou seja, instituições que apresentam relação 

externa com o agroecossistema (Petersen et al. 2017). 

A relação do mercado e da comunidade está voltada para a organização 

social, a dinâmica social e ação coletiva. A organização social enseja o 

desenvolvimento das comunidades rurais buscando fortalecer a coletividade e 

melhorias nas formas de produção e reprodução da agricultura familiar (Mocelin 

2009). 

A agricultura familiar na Amazônia possui um baixo nível de organização 

social, caracterizado pela pouca participação dos (as) agricultores em 

associações ou cooperativas (Alves et al. 2018) e isso, influencia negativamente 

nas formas de comercialização dos produtos, na aquisição de crédito financeiro, 

nas políticas públicas e na introdução dos (as) agricultores (as) no mercado local 

(Andrade 2011; Mocelin 2009). 

A participação do (a) agricultor (a) na organização social é diferenciada 

quando este participa de uma organização formal e informal. Tomamos como 

exemplo de organização informal, uma associação. Nesta a participação é vista 

geralmente como uma participação a base de incentivos materiais (Verdejo 

2006), onde existe o pagamento da mensalidade, objetivando usufruir da 

devolutiva de benefícios, não participam das reuniões, deixando as decisões e a 

busca por melhorias apenas nas mãos da administração (Alves et al. 2018),  

Já as organizações informais, são “construídas a partir do reconhecimento 

de regras transmitidas de uma geração a outra em determinado grupo, 

garantindo autoridades e hierarquias de poder, essenciais para o 

reconhecimento das lideranças comunitárias. Fazem parte deste grupo as 

igrejas, o grupo de mulheres, o mutirão, os times de futebol, dentre outros” (Alves 

et al. 2018, p. 124). 

Quando o aspecto social se encontra organizado, observa-se outra realidade, 

se existem mobilização e participação dos (as) agricultores (as) dentro das 

questões debatidas, evidencia-se a representatividade do grupo e 

consequentemente, acarreta melhorias na economia do local além de facilitar a 

venda dos produtos dos agroecossistemas (Sperry 2010). 
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Quando se compara os resultados das formas de comercialização existentes 

no assentamento observamos que ambos os tipos de agroecossistemas 

apresentam dois tipos de canais de comercialização e a maioria destes usa os 

dois canais de forma simultânea.  

No entanto, essa associação é vista a priori nos agroecossistemas em 

transição, pois devido a diversificação da produção, estes estão vinculados 

simultaneamente com diversos canais de comercialização. A comercialização 

para uma diversidade de canais proporciona aos agroecossistemas a diminuição 

de risco em relação à disponibilidade dos produtos nos mercados, ganhando 

assim estabilidade (Oliveira 2014). 

A geração de emprego e ações coletivas no PA São Francisco evidencia a 

contratação de membros de dentro do assentamento (Familiares, amigos 

próximos) de forma temporária, bem como as ações coletivas, como mutirões 

para manutenção dos plantios, colheita e beneficiamento. Essa forma de 

organização caracteriza-se como associação de associações, que segundo 

Sprey (2010) é baseada nos graus de afinidade e parentescos que a comunidade 

possui. 

Quando analisamos os parâmetros ética e desenvolvimento humano do 

assentamento, observa-se que a atuação do Estado contribui bastante no 

andamento da qualidade de vida do mesmo e principalmente, quanto tempo este 

ainda permanecerá.  

A qualidade de vida, conforme Nahas e Martins (1995) identifica se as 

necessidades humanas básicas estão sendo ou não asseguradas a uma 

determinada população, demonstrando assim, o nível em que se encontra, pois 

este considera “a promoção do bem-estar do ser humano” (Souza et al      2004, 

p 4). 

Mas para muitos (as) agricultores (as), a qualidade de vida ainda se restringe 

apenas ao simples fato de produzir para sobreviver e ter segurança (Brito 2000). 

O fato é que os fatores qualidade de vida e isolamento estão totalmente ligados 

com a atuação do Estado, principalmente em áreas de assentamento.  

A ausência do Estado proporciona a “falta de meios de comunicação que 

deixam o assentamento praticamente isolado; a precariedade estrutural das 

estradas escolas e demais instalações; descontinuidade de uma política 
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educacional; dificuldades de acesso a recursos financeiros; racionamento e falta 

de qualidade da água consumida pelos assentados (as); e ausência de ATER” 

(Santos, 2016, p. 73). 

Mesmo que o processo sucessório na agricultura familiar ainda não seja uma 

questão com tanta ênfase, ainda assim a perenidade pode ser afetada, em 

virtude da formação de uma nova geração agrícola que acaba perdendo a 

identidade com que as gerações passadas trabalhavam. Essa formação se dá 

principalmente pelo envelhecimento das terras e sua desvalorização e pelos 

jovens herdeiros das propriedades não poderem executar suas profissões nos 

agroecossistemas herdados (Abramovay 2001). 

No que diz respeito aos aspectos econômicos dos agroecossistemas, é 

possível dizer que a organização social de uma comunidade reflete 

intensivamente sobre os agroecossistemas existentes nela. Conforme Sperry 

(2010), agricultores (as) ligados associações ou cooperativas apresentaram 

melhores condições na renda e infraestrutura dos locais em que vivem, o que 

evidencia a viabilidade econômica dos agroecossistemas, quando estes 

estavam engajados na utilização de ações coletivas. 

 A viabilidade econômica pode ser vista ainda através da taxa de 

especialização econômica. A taxa mostra que quando um sistema produtivo é 

diversificado, este apresentará menor vulnerabilidade e dependência quanto aos 

fatores que possam acometer a economia do sistema (Vieira 2005). 

 Para Noda (2006), a agricultura familiar na Amazônia apresenta produção 

diversificada e promove de forma constante a oferta ampla e variada que é 

utilizada para o autoconsumo, promovendo um sistema de produção estável, 

com capacidade de suprir a alimentação familiar, independente, da 

comercialização, uma vez que, as deficiências no mercado podem vir a atingir a 

produção do núcleo familiar, mas jamais inviabilizar suas formas de 

sobrevivência. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os aspectos agrícolas dos agroecossistemas estudados constataram que a 

diversidade de espécies perenes é muito presente em ambos os grupos, que 
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estas espécies estão organizadas sob dois sistemas de cultivo e que as questões 

ambientais voltadas a utilização da terra são respeitadas pela maioria dos (as) 

agricultores. 

Os aspectos socioterritoriais esboçam a boa organização social por parte dos 

agroecossistemas em transição e baixa para os convencionais. Isto foi um fato 

que refletiu principalmente nas vias de comercialização dos grupos de 

agroecossistemas. A geração de emprego no assentamento foca inteiramente 

em mão de obra temporária e as práticas de coletividade se baseiam apenas na 

utilização de maquinário e equipamentos de beneficiamento e formação de 

duplas para a prática de colheita. 

Para a qualidade de vida percebeu-se que mesmo com as problemáticas 

existentes os (as) agricultores (as) classificam sua qualidade de vida como boa. 

Quanto ao sentimento de isolamento, os índices de insatisfação são acentuados 

(descaso por parte do Estado). E a perenidade dos agroecossistemas em 

transição apresentam provável desaparecimento em 10 anos. 

Quanto aos aspectos econômicos, os agroecossistemas em transição 

mostraram renda bruta, custos e renda líquida superior, quando comparada aos 

convencionais. A taxa de especialização mostra-se relativamente boa em ambos 

os grupos, estes mostram-se independentes financeiramente e eficientes quanto 

ao processo de produção realizado. 
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CAPÍTULO II 

 
AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE A PARTIR DO MÉTODO IDEA EM 
AGROECOSSISTEMAS FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
SÃO FRANCISCO, SUL DE CANUTAMA/AM 
 
Jéssica Cristian Nunes dos SANTOS4, George Henrique REBÊLO5, Francimara Souza da 
COSTA6 

 
RESUMO: A avaliação da sustentabilidade foi realizada em 16 
agroecossistemas familiares no Projeto de Assentamento São Francisco, ao sul 
de Canutama / AM, por meio do método IDEA. Este método avaliou a 
sustentabilidade por meio de três dimensões: agroecológicas, socioterritoriais e 
econômicas de dois sistemas de produção agrícola: a convencional e a transição 
agroecológica, buscando compará-las através de seus níveis de 
sustentabilidade. A avaliação da sustentabilidade mostrou que os tipos de 
sistemas não apresentaram diferenças significativas. Mostrou também que a 
dimensão agroecológica foi a que se destacou entre as demais, sendo 
considerada sustentável, e a dimensão socioterritorial foi o fator limitante em 
ambos os sistemas de produção. Foi observado também que a ideia de 
sustentabilidade precisa ser ampliada dentro do assentamento e que o método 
utilizado precisa ser melhor adaptado para aplicação em condições amazônicas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transição agroecológica, Agricultura convencional, 
Agroecossistema, IDEA. 
 
 
ABSTRACT: The sustainability assessment was carried out in 16 family 
agroecosystems in the São Francisco Settlement Project, south of Canutama / 
AM, using the IDEA method. This method evaluated sustainability through three 
dimensions: agroecological, socio-territorial and economic of two systems of 
agricultural production: the conventional and the agroecological transition, 
seeking to compare them through their levels of sustainability. The sustainability 
assessment showed that the types of systems did not present significant 
differences. It also showed that the agroecological dimension was the one that 
stood out among the others, being considered sustainable, and the socio-
territorial dimension was the limiting factor in both production systems. It was also 
observed that the idea of sustainability needs to be expanded within the 
settlement and that the method used needs to be better adapted for application 
in Amazonian conditions. 
 
KEY WORDS: Agroecological transition, Conventional agriculture, 
Agroecosystem, IDEA. 
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INTRODUÇÃO 
 

O termo sustentabilidade tem mais de 400 anos e surgiu em função da 

preocupante exploração de madeira, principal material utilizado na Idade 

Moderna (Boff 2017). Este foi apresentado ainda em 1972 na   Conferência das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano - Estocolmo, 

na Suécia, por Ignacy Sachs, mas não acarretou resultados significantes. 

Em 1984, foi realizada outra conferência onde foi criada a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Por meio desta foi elaborado 

em 1987 o Relatório de Brundland: Nosso Futuro Comum, sendo possível ver 

claramente a definição da expressão desenvolvimento sustentável: “aquele que 

atende as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações”. 

Na atividade agrícola ou em qualquer outra atividade que envolva o 

homem, a manutenção da sustentabilidade é prioritariamente sustentada por 

meio das dimensões ambiental, econômica e social (Anglade 1999) e para que 

uma propriedade ou sistema de produção seja considerado sustentável, deve 

apresentar um equilíbrio entre esses aspectos. 

Com base nestas dimensões, surgem algumas estratégias para avaliar a 

sustentabilidade de agroecossistemas, no entanto, poucas apresentam 

aplicabilidade nos diferentes tipos de agroecossistemas, bem como, para o 

entendimento dos (as) agricultores, que são os mais interessados na avaliação 

para a melhor gestão de suas unidades de trabalho. 

No Projeto de Assentamento São Francisco, área de estudo desta pesquisa, 

existem atualmente 271 famílias (INCRA 2003) que ocupam a área territorial de 

18.120 hectares (Araújo 2017). Mesmo com este total de famílias assentadas, 

apenas 28 têm como principal atividade a agricultura familiar, caracterizada 

principalmente pelos cultivos de guaraná (Paullinia cupana), açaí (Euterpe 

precatória), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), urucum (Bixa orellana) e 

mandioca (Manihot esculenta). 

Dentro dos sistemas de produção inseridos na agricultura familiar do PA São 

Francisco encontram-se dois modelos. O primeiro é o sistema convencional, 

baseado na utilização intensiva de insumos químicos, dentre eles os agrotóxicos 

e fertilizantes sintéticos no meio agrícola (Sauer e Balestro 2013).  
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O segundo é caracterizado pelo processo de transição agroecológica, um 

processo gradual baseado em 5 níveis básicos traçados por Gliessman (2009) 

que foi incorporado no assentamento por meio de atividades realizadas pelo 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Ambiente, Socioeconomia e Agroecologia – 

NUPEAS, da Universidade Federal do Amazonas (Campus Humaitá) durante 

2011 a 2016.Após cinco anos de atuação foi possível suscitar a promoção deste 

processo e consequentemente mensurar que alguns (as) dos (as) agricultores 

(as) familiares encontravam-se no segundo estágio da transição agroecológica. 

O processo tem acarretado diversas perspectivas por parte dos (as) 

agricultores (as) assentados e demais atores envolvidos, principalmente, no que 

diz respeito à busca de melhorias na qualidade de vida, qualidade dos produtos, 

na obtenção de renda e a preocupação com os efeitos advindos pela prática 

agrícola no ambiente.  

A avaliação de sustentabilidade acarreta uma gama de dados que mais 

adiante irá perfazer as tomadas de decisão, a busca por uma padronização que 

sirva como modelo para outras pesquisas através da obtenção de contínuas 

melhorias (Veleva et al. 2001).  

Desta forma, esta pesquisa se propôs a avaliar a sustentabilidade dos 

agroecossistemas em transição agroecológica e convencionais do PA São 

Francisco identificando seus níveis de sustentabilidade e proceder uma análise 

comparativa, buscando saber qual sistema se enquadra como sustentável. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

População e Amostra 
 

A população alvo estudada é composta por todos (as) os (as) agricultores 

(as) familiares do PA São Francisco que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa. Estes foram escolhidos mediante as informações sobre a atividade 

agrícola e acessibilidade dos agroecossistemas. Esta população foi dividida em 

dois grupos, mediante a forma de sistema de produção empregada nos 

agroecossistemas (Tabela 3): 
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Tabela 3:População de agricultores (as) familiares do PA São Francisco 

Agroecossistema Total 

Convencionais  20 

Em transição agroecológica 8 

Total 28 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em função da disponibilidade dos (as) agricultores (as) em participar da 

pesquisa, optou-se por utilizar a amostragem não probabilística por 

conveniência. Desta forma foram entrevistados 8 agroecossistemas 

convencionais e 8 em transição agroecológica, totalizando 16 agroecossistemas 

nos quais foi executada a aplicação do método Indicateurs de Durabilité dês 

ExploitationsAgricoles – IDEA. 

Técnicas de coleta de dados 
 

Para a obtenção dos dados da pesquisa foram utilizadas entrevistas 

estruturadas e observações diretas. As entrevistas foram realizadas com o 

auxílio de questionários adaptados da versão 3 do método IDEA, e as 

observações diretas foram feitas quando a entrevista era desenvolvida.  

A coleta de dados se deu entre os meses de novembro e dezembro de 

2018, em agroecossistemas localizados em 3 vicinais do PA São Francisco (São 

Francisco, Colombo e Jaci).  

Avaliação de Sustentabilidade dos agroecossistemas 
 

A avaliação da sustentabilidade dos agroecossistemas encontrados no 

PA São Francisco foi executada através do método Indicateurs de Durabilité dês 

Exploitations Agricoles – IDEA. O IDEA é uma ferramenta de origem francesa, 

criado a partir da demanda da DGER (Direção Geral de Ensino e Pesquisa do 

Ministério da Agricultura e da Pesca), que buscava disponibilizar às escolas 

agrícolas francesas uma ferramenta que avaliasse a sustentabilidade de forma 

sensível e confiável (Vilain 1999). 
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Anglade (1999) apresenta o IDEA como simples e fácil de ser aplicado, 

objetivando avaliar e acompanhar o andamento da sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas empregados em agroecossistemas, bem como, avançar no 

debate sobre sustentabilidade, questionando cada indicador envolvido na 

avaliação, buscando adaptar ações simples para cada situação local, na procura 

por melhorias na sustentabilidade e no funcionamento de cada agroecossistema. 

O método está centrado sob 3 dimensões da sustentabilidade: 

agroecológica, socioterritorial e a econômica.  Estas totalizam 10 componentes 

e 42 indicadores, conforme o Ministère de l'agriculture, et de L’Alimentation 

(2018).  

Aos indicadores são distribuídas pontuações numéricas variando de 0 a 

20 pontos. Essas pontuações são adicionais e colaboram com as pontuações 

dos componentes, que apresentam valores definidos entre 20 a 34 pontos 

(Fadul-Pacheco et al. 2013). 

Assim, a pontuação atribuída a cada dimensão se dá em virtude do 

somatório das pontuações dos seus respectivos componentes, que pode vir a 

variar de 0 a 100 (0 – baixa sustentabilidade e 100 – excelente sustentabilidade) 

(Vilain 2000). 

Diferentemente da relação dos indicadores e componentes, onde as 

pontuações podem ser adicionais, para as dimensões isso não ocorre, ou seja, 

uma dimensão não pode complementar a outra. Desta forma, o menor valor entre 

as 3 dimensões é denominado o valor de sustentabilidade final do 

agroecossistema (Fadul-Pacheco et al. 2013). 

No PA São Francisco utilizou-se uma versão adaptada do método IDEA, 

assim, antes da aplicação, foram feitas algumas modificações no método. 

Inicialmente, 8 dos 42 indicadores foram excluídos, pois não se adequavam a 

realidade do assentamento e não apresentavam dados confiáveis. Por fim, 

alguns indicadores econômicos foram adaptados mediante a pesquisa realizada 

por Vieira (2005). 

Após as modificações realizadas, a versão que fora aplicada no PA São 

Francisco totalizou 34 indicadores, distribuídos da seguinte forma: 17 na 

dimensão agroecológica, 13 na dimensão socioterritorial e 4 na dimensão 

econômica, como observado nas tabelas seguintes (Tabela 4, 5 6). 
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Tabela 4:Características da dimensão agroecológica. 

Componente: Diversidade local 

Indicador Pontuação 

máxima 

A1 Diversidade de culturas anuais e temporárias 15 

A2 Diversidade de culturas perenes 15 

A3 Diversidade animal 15 

A4 Valorização e contribuição do patrimônio 

genético 

5 

Componente: Organização do espaço 

A5 Cultivos 10 

A6 Dimensão das parcelas 8 

A7 Zona de regulação ecológica (ZRE) 12 

A8 Contribuição para as questões ambientais e 

territoriais 

2 

A9 Capacidade de carga 5 

A10 Gestão de superfícies forrageiras 3 

Componente: Práticas agrícolas 

A11 Fertilização 12 

A12 Tratamento de efluentes 4 

A13 Uso de agrotóxicos 12 

A14 Bem-estar animal 3 

A15 Proteção do solo 3 

A16 Irrigação 3 

A17 Dependência energética 3 

Adaptado de Vilain (2000) 

 

Tabela 5: Características da dimensão socioterritorial. 

Componente: Qualidade dos produtos e da região 

Indicador Pontuação máxima 

B1 Qualidade dos produtos 12 

B2 Valorização do patrimônio e da paisagem 7 
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B3 Acessibilidade ao espaço 4 

B4 Implicações sociais 10 

Componente: Empregos e serviços 

B5 Mecanismos de venda direta ao 

consumidor 

5 

B6 Serviços e pluriatividade 5 

B7 Geração de emprego 7 

B8 Trabalho coletivo 9 

B9 Perenidade prevista 3 

Componente:Ética e desenvolvimento humano 

B10 Formação 6 

B11 Intensidade de trabalho 7 

B12 Qualidade de vida 6 

B13 Isolamento 3 

Adaptado de Vilain (2000) 

 

 

Tabela 6:Características da dimensão econômica. 

Componente:Viabilidade 

C1 Viabilidade econômica 20 

C2 Taxa de especialização econômica 10 

Componente:Independência 

C3 Autonomia financeira 15 

Componente:Eficiência 

C4 Eficiência do processo produtivo 25 

Adaptado de Vilain (2000) 

Análise de dados 
 
 Após a obtenção dos dados por meio das entrevistas e aplicação dos 

questionários, as análises foram realizadas. Os dados qualitativos foram 

analisados através da análise de conteúdo, realizada por meio de três etapas 

(Bardin 1977): 
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1ª) Pré-análise: compreensão da leitura flutuante, composição dos dados, 

organização e sistematização das informações.  

2ª) Exploração do material coletado: leitura das informações, reunião e 

classificação dos resultados da etapa anterior.  

3ª) Interpretação dos resultados: validação das informações coletadas tornando-

as significativas, além de buscar a compreensão do objeto de estudo.  

Os dados quantitativos foram organizados e tabulados na plataforma do 

método IDEA versão 3 que utiliza como ferramenta o programa Microsoft 

Excel.Os dados foram convertidos em valores absolutos sendo fiel ao valor teto 

de cada indicador de sustentabilidade.  

Em seguida, realizou-se os cálculos para cada agroecossistema, 

mediante o seu sistema de produção. A partir do somatório das pontuações dos 

indicadores, foram gerados os percentuais dos componentes e os níveis de 

sustentabilidade de cada dimensão foram determinados por meio da pontuação 

obtida nos componentes.  

Para traçar o comparativo da sustentabilidade entre os agroecossistemas 

em transição e convencionais do assentamento, utilizou-se os níveis médios 

finais de sustentabilidade das dimensões agroecológica, socioterritorial e 

econômica. 

 Por fim, seguindo a metodologia do IDEA, determinou-se o nível de 

sustentabilidade de cada sistema de produção encontrado. Este foi determinado 

através do valor percentual adquirido na dimensão que apresentou menor valor 

de sustentabilidade entre as três que foram avaliadas. 

RESULTADOS 
 

A avaliação da sustentabilidade dos agroecossistemas em transição 

agroecológica e convencionais do PA São Francisco foi realizada tendo como 

parâmetros três dimensões: agroecológica, socioterritorial e econômica  

Na tabela 7 são apresentados os níveis de sustentabilidade de cada 

dimensão nos agroecossistemas familiares em transição agroecológica, através 

da obtenção dos valores de seus indicadores após a aplicação do método IDEA 

de forma adaptada. 
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Nestes agroecossistemas, os níveis de sustentabilidade foram maiores 

para a dimensão agroecológica, variando de 46% a 73%. Em seguida, a 

dimensão que se destacou foi a econômica, com níveis de sustentabilidade 

variando de 33% a 60%. E por fim, a dimensão que menos se destacou nessa 

categoria de agroecossistema foi a socioterritorial, que apresentou níveis de 

sustentabilidade entre 14,12% a 38%. 

 

Tabela 7:Níveis de sustentabilidade das dimensões nos agroecossistemas em transição 
agroecológica. 
Agroecossistema Dimensões/Niveis de sustentabilidade 

Em transição Agroecológica Socioterritorial Econômica 

Agro 1 66% 38% 60% 

Agro 2 71% 33% 53% 

Agro 3 69% 44% 47% 

Agro 4 62% 34% 47% 

Agro 5 46% 33% 33% 

Agro 6 73% 33% 49% 

Agro 7 54% 26% 44% 

Agro 8 54% 14% 36% 

 
 

Para os agroecossistemas convencionais, os níveis de sustentabilidade 

(Tabela 8) também foram maiores para a dimensão agroecológica, variando de 

58% a 68%, seguida da dimensão econômica com níveis de sustentabilidade 

variando de 29% a 54%. E finalmente, a dimensão socioterritorial, que 

apresentou níveis de sustentabilidade entre 20% a 44%. 

 

Tabela 8: Níveis de sustentabilidade das dimensões nos agroecossistemas convencionais 

Agroecossistema Dimensões/Niveis de sustentabilidade 

Convencional Agroecológica Socioterritorial Econômica 

Agro 1 54% 22% 40% 

Agro 2 59% 20% 44% 

Agro 3 58% 21% 54% 

Agro 4 65% 33% 29% 
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Agro 5 65% 27% 49% 

Agro 6 68% 41% 47% 

Agro 7 68% 44% 51% 

Agro 8 54% 28% 31% 

 

A figura 17 traz uma visão geral da sustentabilidade nos dois grupos de 

agroecossistemas traçando o comparativo entre os mesmos. Os dados mostram 

que ambos os grupos apresentam níveis médios finais de sustentabilidade 

bastante aproximados, demonstrando assim suas similaridades. 

Aqui observa-se que a dimensão agroecológica se destaca novamente, 

com os níveis de 62% nos agroecossistemas em transição e 61% nos 

convencionais. Em seguida, a dimensão econômica apresentou os níveis de 

sustentabilidade 46% e 43%, em transição e convencionais, respectivamente. Já 

a dimensão limitante, foi a socioterritorial, com níveis de 32% em transição e 

30% nos convencionais. 

 
Figura 17: Comparativo da sustentabilidade das dimensões agroecológica, socioterritorial e 
econômica. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Para designar o nível final de sustentabilidade de um agroecossistema, o 

método IDEA considera como fator limitante a dimensão que apresentar menor 

valor ao fim da avaliação (Vilain et al. 2008), ou seja, aquela onde os indicadores 

mostraram muitos caracteres podem ocasionar o comprometimento da 

sustentabilidade das práticas realizadas no agroecossistema (Melo 2013). 

Diante disso, percebeu-se que a dimensão socioterritorial foi a que 

demonstrou os menores valores (32% e 30%) quanto ao nível final de 

sustentabilidade nos dois grupos de agroecossistemas estudados sendo esta a 

dimensão que apresentou maior vulnerabilidade em relação à sustentabilidade 

de forma geral. 

Na figura 15 são apresentados os níveis médios de sustentabilidade 

diagnosticados nos componentes das dimensões agroecológica, socioterritorial 

e econômica, e é possível ter uma visão mais detalhada das características 

averiguadas nos dois grupos de agroecossistemas. Nota-se então que os 

indicadores de diversidade local, independência e qualidade de produtos 

obtiveram os maiores percentuais, enquanto os indicadores de empregos e 

serviços nos agroecossistemas em transição e convencionais tiveram os valores 

mais baixos. 

 
Figura 18: Radar dos níveis médios de sustentabilidade dos componentes nos 
agroecossistemas em transição e convencionais. 

     Fonte: Dados da pesquisa. 
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DISCUSSÃO 

Dimensão Agroecológica 
 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa a dimensão 

agroecológica foi a que obteve os maiores e melhores percentuais quando 

comparada com as demais dimensões. A dimensão agroecológica é composta 

por 3 componentes onde estão agrupados 17 indicadores. Esta analisa a 

propensão do sistema técnico combinado com a avaliação eficiente do meio 

ambiente, custo ambiental mínimo e a viabilidade técnico-econômica (M’Hamdi 

2009). 

Aqui os indicadores mais representativos foram os de diversidade local, 

tanto nos agroecossistemas em transição (39%), como nos convencionais 

(46%). Isto devido os dois grupos de agroecossistemas estudados apresentarem 

uma grande variedade de espécies perenes e anuais implantadas, sendo estas 

frutíferas, hortaliças, madeireiras, medicinais e paisagísticas. 

 A contribuição também vem da diversidade animal, pois os 

agroecossistemas apresentam criações de aves e suínos, e nestes foi observado 

a característica de valorização e conservação do patrimônio genético das 

espécies vegetais e animais da região. 

Estas características enquadram os agroecossistemas como 

sustentáveis, pois conforme Mollison (1991), para que se possa atingir a 

sustentabilidade em um agroecossistema, os componentes do mesmo devem 

realizar diversas funções. Neste caso, as espécies perenes podem servir não 

somente para a obtenção de renda, mas também como alimentação animal, 

alimentação humana, fonte energética, habitat para os animais selvagens, 

conservação do solo, controle da erosão e controle do clima. 

Ainda sobre esta dimensão, observa-se o componente práticas agrícolas 

que também contribuiu com percentuais consideráveis, 35% nos 

agroecossistemas em transição e 30% nos convencionais. Este componente 

mostrou que os (as) agricultores (as) buscam utilizar práticas que diminuam os 

impactos causados no ambiente utilizado. 

Estas práticas se caracterizam pelo não uso da adubação química na 

maioria dos agroecossistemas e pela adesão do tratamento de efluentes, que, 
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por conseguinte é utilizado como adubação orgânica, e de acordo com Rossier 

et al. (2001), acarreta melhor rendimento. 

Além disso, estes agroecossistemas não fazem uso de sistema de 

irrigação mecanizado e utilizam a cobertura morta como método de proteção do 

solo, com o objetivo de conservar e enriquecer o solo após a decomposição dos 

restos vegetais utilizados (Souza 2006). 

Nesta dimensão, os indicadores do componente organização do espaço 

foram os menos representativos também nos agroecossistemas em transição 

(27%) e convencionais (24%). Os cultivos são organizados tanto em monocultura 

como em consórcios, destacando o uso de sistemas agroflorestais – SAFs. A 

monocultura ainda existe nestes, devido ser utilizada em culturas estabelecidas 

há mais de 10 anos. O uso do consórcio se dá como alternativa para utilizar o 

máximo de área, já que nestes locais o uso da terra é limitado (Caetano et al. 

2000), propiciando a diversidade de alimentos e o aumento do rendimento 

econômico (Coelho et al. 2000). 

A baixa representatividade advinda deste componente se dá pelo fato de 

que nos dois grupos de agroecossistemas existem poucas zonas de regulação 

ecológica, tendo sido encontrados apenas pontos d’água ou zonas úmidas, 

representados pelos igarapés do Roncador, das Pedras, Colombo, Jacy, rio 

Mucuim e pequenas nascentes (olhos d’água).  

Ainda neste componente observou-se o indicador contribuições para as 

questões ambientais e territoriais, pois conforme Schneider e Costa (2013), a 

preservação de florestas inseridas no local em que se pratica a agricultura tem 

grande importância quanto à regulação do microclima e manutenção dos 

recursos hídricos, uma vez que a ausência delas ocasiona degradação do 

agroecossistema e afeta inteiramente a característica de resiliência deste. 

Com intuito de saber sobre tais contribuições ambientais e territoriais, foi 

questionado aos (as) agricultores (as) sobre a utilização das áreas dos seus 

devidos agroecossistemas, e mediante suas respostas foi possível mensurar o 

percentual de área utilizada nas atividades agrícolas e qual deles respeitava de 

fato as diretrizes estabelecidas na legislação ambiental. 

Assim constatou-se que os (as) agricultores apresentam uma utilização 

racional do espaço rural, não desmatam novas áreas para implantação de 
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lavouras, além de zelarem pela conservação panorâmica dos lotes em que se 

encontram os agroecossistemas. Pode-se inferir que estas medidas são 

executadas em função das condições impostas pelo novo código florestal, da 

escassez de mão de obra, da modalidade de Assentamento em que os 

agricultores estão inseridos e das oficinas realizadas pelo NUPEAS” (Araújo 

2017, p. 74). 

Dimensão Socioterritorial 

 
A dimensão socioterritorial é formada também por 3 componentes e 13 

indicadores, e vincula-se a qualidade de vida existente no meio agrícola, bem 

como, aos serviços oferecidos ao ambiente local e à sociedade (Vilain 2000). 

Esta foi caracterizada como a dimensão limitante nos dois grupos de 

agroecossistemas, pois dos 13 indicadores existentes neste componente, 8 

tiveram valores muito baixos. 

O componente qualidade de produtos e da região obteve o percentual de 

52% nos dois grupos de agroecossistemas, esse alto valor se deu pelas altas 

pontuações obtidas nos indicadores valorização da paisagem, acessibilidade ao 

espaço e integração social.  

Percebeu-se que nos dois grupos de agroecossistemas existe a boa 

conservação tanto das edificações de moradia, como das benfeitorias agrícolas.  

Os (as) agricultores (as) em transição e convencionais buscam sempre zelar 

pelos seus agroecossistemas e pelo assentamento como um todo.  

Observou-se ainda que estes buscam melhorar os caminhos de acesso 

para outros agroecossistemas e também revitalizar as pontes ao longo das 

vicinais existentes no assentamento, evidenciando assim a valorização da 

paisagem e a busca por uma melhor acessibilidade ao local. 

Conforme Alves e Bastos (2011), o zelo vinculado ao local em que se 

habita e ao que nele existe são características de segurança e dignidade familiar, 

uma vez que estas estão correlacionadas com o grau de satisfação dos (as) 

agricultores (as) e com a sustentabilidade do local em que vivem. 

A integração social no assentamento se dá através da participação na 

associação local de produtores e pela moradia fixa dos (as) agricultores (as). E 
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isto poder caracterizado através da promoção de vendas diretamente no 

assentamento, através de feiras nos finais de semana e festividades (Festa do 

Guaraná e festas religiosas). 

No entanto, mesmo existindo participação dos (as) agricultores (as) na 

associação, foi observado que a organização social destes apresenta algumas 

fragilidades. A participação se dá apenas no papel, pois na prática poucos dos 

16 agricultores tem participação assídua nos interesses e na busca de soluções 

para as melhorias do assentamento como um todo. 

Estas fragilidades estão refletidas na análise do indicador qualidade dos 

produtos, que obteve as menores pontuações tanto nos agroecossistemas em 

transição como nos convencionais, pois os produtos agrícolas gerados dentro 

dos agroecossistemas não possuem certificação que comprove sua qualidade. 

Desta forma, evidencia-se a importância da organização social dentro de 

comunidades rurais, pois o empenho de quem participa efetivamente implica na 

troca de experiências, percepções sobre as problemáticas, perspectivas, 

culminando na cooperação e confiança na busca de soluções aos problemas 

que acometem as atividades realizadas na comunidade (Santos e Cândido 2013) 

Quanto ao componente empregos e serviços, os valores limitantes 

estavam presentes nos indicadores geração de emprego e trabalho coletivo, nos 

dois grupos de agroecossistemas. A geração de emprego dentro dos 

agroecossistemas é muito baixa, pois o trabalho realizado se concentra 

inteiramente na família na maior parte do ano e a contratação de mão de obra 

externa se dá apenas na época de manejo e colheita dos cultivos agrícolas. 

A baixa geração de emprego dentro do assentamento se dá geralmente 

em função da dificuldade de encontrar mão de obra voltada ao trabalho agrícola, 

pela perda na padronização da qualidade do serviço familiar e pelo receio 

vinculado às ações trabalhistas no que diz respeito ao trabalho de forma informal 

(Silva 2015). 

O indicador trabalho coletivo apresentou baixa pontuação, isso porque os 

(as) agricultores (as) apresentam apenas uma característica que os enquadra 

neste indicador, que é o uso de máquinas e equipamentos de forma comunitária. 

A baixa pontuação se dá principalmente pela dificuldade que os (as) agricultores 

(as) apresentam em “[...] se enquadrar nas propostas coletivas e, por outro lado, 
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por não concordarem com as decisões e a divisão dos lucros, ou seja, ocorrem 

divergências de ideias tanto culturais (que se referem principalmente ao costume 

do trabalho individual, onde a família é o centro do processo), como 

administrativas (que se referem ao descontentamento com o controle de horas, 

divisão das tarefas e dos lucros” (Silva e Almeida 2002, p. 189 ). 

 Dentro deste componente o indicador perenidade apresentou limitação 

somente nos agroecossistemas em transição. Para avaliar a perenidade buscou-

se saber sobre a possibilidade das famílias agricultoras de permanecerem com 

suas atividades futuramente. Desta forma, a baixa pontuação do respectivo 

indicador se dá porque os (as) agricultores (as) deste grupo já apresentam idade 

avançada, problemáticas vinculadas à saúde e a saída dos filhos do campo, na 

busca de estudar fora do assentamento (Silva 2015). 

Para o componente ética e desenvolvimento humano, os indicadores que 

mais apresentaram valores baixos em ambos os agroecossistemas foram 

isolamento e intensidade de trabalho. O isolamento acarretou valores baixos, 

pois se constatou a situação de descaso com as estradas do assentamento, um 

fator importante que impede a chegada de pessoas ao local e consequentemente 

o acesso a ATER. Além disso, o estado das estradas que dão acessibilidade às 

comunidades rurais mostra-se como um parâmetro de grande relevância no que 

diz respeito à sustentabilidade, uma vez que a má situação das estradas de 

acesso acaba impedindo o escoamento da produção agrícola (Schneider e 

Costa 2013). 

O indicador intensidade de trabalho mostra-se como uma característica 

positiva, quando demonstra a eficiência do trabalho familiar dentro do 

assentamento na maior parte do ano, no entanto, esta característica torna-se 

negativa a partir do momento em que a atuação dos (as) agricultores (a) em 

campo ultrapassa a média de 10 horas de trabalho. 

 Diante disso, afirma-se que “utilizar com eficiência a mão de obra familiar 

para desenvolver as atividades é um fato colocado pelos agricultores como ponto 

chave para a sustentabilidade, entretanto, em alguns agroecossistemas o que 

ocorre é a superexploração da mão de obra disponível para conseguir realizar 

todos os trabalhos necessários” Silva (2015, p. 71), pois mediante os princípios 
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da sustentabilidade, a acessibilidade ao lazer é primordial para o bem-estar e 

desenvolvimento humano dos (as) agricultores (as) (Barreto et al. 2005). 

Dimensão Econômica 
 

A dimensão econômica é formada por 3 componentes e 4 indicadores, e 

visa a orientação técnica do sistema financeiro de produção que funciona como 

um barômetro econômico e ajuda a entender os resultados econômicos (Vilain 

2000). 

Nesta dimensão, as melhores pontuações dos indicadores encontraram-

se nos componentes independência e eficiência. O componente independência, 

caracterizado pelo indicador autonomia financeira, apresentou os percentuais 

45% nos agroecossistemas em transição e 50% convencionais, em virtude de 

que a maioria dos agroecossistemas estudados não possui financiamentos 

bancários, e, portanto, não têm dependência financeira. 

Os (as) agricultores (as) mencionaram que já obtiveram acesso a crédito 

ou financiamento, mas isto ocorreu apenas para implantação de cultivos e 

atualmente não possuem nenhuma forma de endividamento. A não adesão de 

crédito rural e financiamentos se dá em função do alto nível de endividamento 

dos (as) agricultores (as) (Oliveira et al. 2018). 

 O segundo componente que mais contribuiu para esta dimensão foi a 

eficiência, através do indicador eficiência do processo produtivo. Nos dois grupos 

de agroecossistemas este indicador alcançou boas pontuações, pois tanto nos 

agroecossitemas em transição, como nos convencionais, os resultados na 

produção agrícola foram satisfatórios. 

 A eficiência do processo produtivo nos grupos de agroecossistemas se dá 

em virtude da diversidade produtiva que ambos apresentam, pois em áreas onde 

a diversidade de cultivos produtivos é grande, encontra-se maior rendimento 

produtivo, no entanto, a intensidade de trabalho que implica no manejo dos 

cultivos durante o ano, consequentemente aumenta (Funes-Monzote et al. 

2009), corroborando as características encontradas para a baixa pontuação no 

indicador geração de emprego. 
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Por fim, o componente viabilidade caracterizado por meio dos indicadores 

viabilidade econômica e taxa de especialização econômica, foi o que apresentou 

menores percentuais. A viabilidade econômica apresentou percentuais baixos 

quando comparados aos demais indicadores, pois a maioria dos 

agroecossistemas possui renda mensal baixa quando comparadas aos custos 

operacionais. 

Isso se dá pela falta de controle financeiro tanto da renda obtida, como 

dos custos e lucros de produção. A realização do controle financeiro das 

atividades realizadas no agroecossistemas permite a visualização e 

compreensão sobre o grau de evolução econômica (Silva 2015). 

Essa característica mostra ainda porque a taxa de especialização 

econômica apresentou valores baixos, pois mesmo tendo uma produção 

diversificada nos dois grupos de agroecossistemas todos atribuem 80% de sua 

renda bruta a um só produto.  

CONCLUSÃO 
 

As potencialidades dos grupos de agroecossistemas foram encontradas nos 

componentes: diversidade local, organização do espaço, práticas agrícolas e 

independência financeira, destacando a dimensão agroecológica.  E as 

fragilidades, nos componentes: empregos e serviços, viabilidade financeira e 

ética e desenvolvimento humano, apresentando a dimensão socioterritorial como 

limitante. 

Os grupos analisados apresentam práticas similares. Era esperado que os 

agroecossistemas em transição agroecológica apresentassem os maiores 

percentuais de sustentabilidade, no entanto, percebeu-se que estes 

apresentavam as mesmas técnicas encontradas nos agroecossistemas 

convencionais. 

As dimensões ambiental, social e econômica devem apresentar determinado 

equilíbrio, o que não foi observado em nenhum dos grupos de agroecossistemas, 

em função das disparidades que os níveis de cada dimensão apresentaram, 

classificando os dois grupos de agroecossistemas como não sustentáveis.   
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

Os agroecossistemas convencionais ainda vivem dentro das vertentes 

trazidas pela agricultura convencional, aqueles em transição agroecológica 

enfrentam um retrocesso frente às práticas aplicadas no campo, ocasionado pela 

falta de assistência técnica que era advinda por poucos órgãos que os ajudavam 

a trilhar um novo caminho. 

Os agroecossistemas em transição agroecológica apresentam uma 

produção agrícola harmoniosa com o ambiente que utilizam, mesmo aderindo às 

práticas da agricultura convencional. Seus produtos agrícolas não possuem 

certificações de qualidade, assim como dos agroecossistemas convencionais, 

mas isso não os impede de comercializá-los e adquirir renda que possa suprir 

suas necessidades.  

A organização social dos (as) agricultores (as) em transição possibilitou 

com que fossem vistos por empresas nacionais como promissores, com isso, 

conseguiram trazer para seu lado alguns (as) agricultores (as) convencionais, o 

que lhes rendeu investimentos por parte dessas empresas para a manutenção 

dos plantios no campo e o beneficiamento, o que ajudou a fortalecer a economia 

do local. 

Os agroecossistemas convencionais mostraram fortes laços com as 

práticas preconizadas pela agricultura convencional, no entanto, buscam 

minimizar a utilização destas, devido às problemáticas causadas ao meio 

ambiente. 

Os dois tipos de agroecossistemas são de extrema importância para o 

desenvolvimento local, tendo em vista que estão voltados para a dinâmica rural, 

e em termo de território, destacam-se pelo cultivo de espécies agrícolas 

regionais, além de realizar a comercialização no assentamento e fora dele, 

fortalecendo a economia local e a geração de emprego e renda temporários para 

outros assentados. 

Outro ponto verificado nesta pesquisa foi o número de estabelecimentos 

dentro do assentamento. O local apresenta mais de 200 famílias cadastradas no 

órgão competente, no entanto, nem todos os estabelecimentos estão ocupados 

atualmente, e destes, apenas 10% praticam atividade agrícola, um fator 
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preocupante, uma vez que a criação de assentamentos de reforma agrária 

apresenta como um dos seus principais objetivos, a sustentação da agricultura 

familiar. 

Assim, tanto os agroecossistemas em transição como os convencionais 

são importantes para o desenvolvimento agrícola, socioterritorial e econômico 

do Projeto de Assentamento São Francisco, uma vez que estes utilizam práticas 

que configuram as principais fontes de sobrevivência dos (as) agricultores ali 

existentes.  

Mas, para que haja melhor atuação dos sistemas implementados nesses 

agroecossistemas, é necessária a efetiva atuação do Estado dentro deste 

assentamento, pois não somente as problemáticas agrícolas são pertinentes, 

mas a melhor estruturação das condições sociais deste assentamento, que são 

a base para o avanço dele.  

Já no segundo capítulo, percebeu-se que apesar da ideia de sustentabilidade 

ser largamente debatida dentro do setor agrícola, locais como este 

assentamento, ainda necessitam de um melhor esclarecimento e 

acompanhamento para que haja empoderamento do que de fato se trata esta 

ideia, uma vez que parte destes (as) agricultores (as) é configurada como 

agroecológicos. 

 Em relação ao método utilizado, foi possível observar que existe a 

necessidade de receber melhores adaptações para a Região Amazônica, pois a 

ausência de indicadores simples e de relevância que se enquadre a todas as 

condições faz com que muitas características locais dos agroecossistemas não 

sejam incluídas. 

E que embora a amostra utilizada nesta pesquisa tenha sido relativamente 

pequena, foi possível entender que os grupos analisados apresentam práticas 

similares, em função da utilização de práticas mais sustentáveis. Era esperado 

que os agroecossistemas em transição agroecológica apresentassem os 

maiores percentuais de sustentabilidade, no entanto, percebeu-se que estes 

apresentavam as mesmas técnicas encontradas nos agroecossistemas 

convencionais.  

Os agroecossistemas em transição apresentaram retrocesso no processo 

um de transição, devido principalmente a falta de assistência técnica e ausência 
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do acompanhamento das instituições que motivaram a transição agroecológica 

na área.  

Já para os agroecossistemas convencionais isto implica principalmente 

no histórico existente por trás da agricultura familiar na Amazônia, onde é 

caracterizada pela baixa tecnificação e associação de insumos químicos com 

práticas conservacionistas. 

Por fim, faz-se necessária a construção de indicadores de 

sustentabilidade voltados exclusivamente para a avaliação de agroecossistemas 

amazônicos, principalmente quando estes estão inseridos em localidades 

diferentes. Por se tratar de uma região com vasta complexidade em seus 

ecossistemas, e que apresenta características peculiares quando comparadas a 

outras regiões, talvez a adaptação de modelos, como por exemplo, o método 

IDEA, utilizado nesta pesquisa pode acarretar muitas dificuldades no momento 

da avaliação em campo, bem como, a ponderação das pontuações existentes 

neste modelo. 
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ANEXO A 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Nome do Proprietário: 
Localização: 
Área da Propriedade: 

 
DIMENSÃO AGROECOLÓGICA 

 
 

COMPONENTE: DIVERSIDADE LOCAL 
INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

A1 -Diversidade de culturas 
anuais e temporárias  

a. Que culturas anuais são plantadas na 
propriedade? 
b. Usa adubação verde? 

 

A2 – Diversidade de culturas 
perenes 

a. Possui pastagens? Há quanto tempo? 
b. Existe alguma exploração agroflorestal 
(madeiras, frutas, 
forragem, serviços, etc) 
c. Existe pomar na propriedade? Qual é o 
seu tamanho? 

 

A3 – Diversidade Animal a. Quantas espécies de animais existem 
na propriedade? 
b. Quantas raças por espécies? 

 

A4 – Valorização e conservação 
do patrimônio genético 
 

a. Por grupo de animais e plantas, quais 
são as raças ou variedade que se 
encontram na propriedade? 
b. Quais dessas tem função econômica? 
c. Existe alguma espécie rara? 

 

 
COMPONENTE: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NO AGROECOSSISTEMA 

A5 - Cultivos a. Usa a consorciação entre espécies? 
(adubação verde) 
b. Faz rotação de culturas? 
c. Em relação à área total cultivada, qual a 
porcentagem de cada cultura? 
Observação: Transformar os dados em 
porcentagem (%). 

 

A6 . Dimensão das parcelas a.Qual a área ocupada por cada atividade 
na propriedade? 

 

A7. Zona de regulação ecológica 
(ZRE) 
 

a. As matas de topo estão preservadas? 
b. Existe algum ecossistema particular na 
propriedade (lago, brejo, mata entre 
outros)? 
c. Há presença de mata ciliar às margens 
dos cursos d’água? 
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A8. Contribuição para as 
questões ambientais territoriais 

a. Existe alguma construção preservada? 
b. Existe algum trabalho em prol do 
patrimônio natural? 
 

 

A9. Capacidade de Carga. 
 

a. Quantos animais existem na 
propriedade? 
b. Qual é a área disponível para os 
animais? 

 

A10. Gestão das Superfícies 
Forrageiras. 

a. Qual é a área destinada às forrageiras, 
inclusive para silagem? 
b. Possui pomar com cobertura viva 
formada por leguminosas forrageiras? 

 

COMPONENTE: PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

A11. Fertilização 
Na última safra, qual foi a quantidade de 
fertilizante aplicado por hectare nas 
atividades da propriedade? 

 

A12. Tratamento de Efluentes 
O que é feito com os dejetos animais na 
propriedade? 

 

 

A13. Uso de Agrotóxico 
 

Como são controladas as pragas, as 
doenças e as plantas indesejáveis na 
propriedade? 

 

 

A14. Bem-estar animal 
 

a.  Faz tratamento veterinário? Quais e 
quantos animais são tratados? 
 

 

A15. Proteção do Solo 

a. Utiliza plantio direto? 
b. Utiliza cobertura viva ou morta? 
c. Aproveita-se o mato para cobertura do 
solo? Como é feito o seu manejo? 

 

A16. Irrigação 
 

a. Existe algum tipo de irrigação? 
b. Qual o consumo de água por ha? 
c. Possui outorga para o uso da água? 

 

 
A17. Dependência Energética 

a. Usa algum tipo de energia renovável? 
b. Qual é o consumo de combustível fóssil 
por ha por ano? 
 

 

 
DIMENSÃO SOCIÓTERRITORIAL 

 
 

COMPONENTE: QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA REGIÃO 
INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

B1. Qualidade dos Alimentos 
 

a. Os produtos da propriedade obteriam 
selo de empresa certificadora? 
b. Existe rastreabilidade nos produtos? 

 

B2. Valorização do Patrimônio A propriedade, como um todo, é 
preservada em termos arquitetônicos e 
paisagísticos? 
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B3. Acessibilidade ao Espaço 
 

a. É fácil o acesso aos vários locais da 
propriedade? 
b. Os caminhos despertam interesse? São 
bem cuidados? São agradáveis? 

 

B4. Implicações Sociais a. O proprietário reside na propriedade? 
b. O proprietário e/ou os familiares 
participam da vida social de sua 
comunidade? 

 

COMPONENTE: EMPREGOS E SERVIÇOS 
B5. Comercialização dos 
Produtos 

a. As vendas são diretas aos 
consumidores? 
b. Existe produção integrada nas 
atividades da propriedade? 

 

B6. Serviços e Pluriatividade a. A propriedade recebe visitas de turistas, 
alunos em excursão? 
b. Há venda de produtos na propriedade? 

 

B7. Geração de Emprego A propriedade emprega quantos 
servidores fixos? E temporários? 

 

B8. Trabalho Coletivo 
 

O proprietário participa de alguma 
cooperativa ou trabalha na comunidade? 
 

 

 
B9. Perenidade Prevista 

a. Quanto tempo o proprietário trabalha na 
propriedade? 
b. Qual é a duração da principal atividade 
da propriedade? 
c. A propriedade foi herdada ou 
comprada? 
d. Algum herdeiro pretende continuar na 
atividade? 

 

 
COMPONENTE: ÉTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

B10. Formação 
 

a. A propriedade fornece estágios para 
estudantes? 
b. Os proprietários fazem cursos de 
reciclagem? 

 

B11. Intensidade do Trabalho Quanto tempo os proprietários dedicam 
aos trabalhos e ao lazer? 

 

B12. Qualidade de Vida Os proprietários estão felizes com suas 
atividades? 
 

 

B13. Isolamento Quais são os meios de contato dos 
proprietários com o mundo externo à 
propriedade? 
 

 

 
 

DIMENSÃO ECONÔMICA  
 

 



 

89 
 

COMPONENTE: VIABILIDADE 

INDICADORES PERGUNTAS RESPOSTAS 

C1. Viabilidade Econômica Qual é a renda líquida mensal da 
propriedade? 

 

C2. Especialização Econômica a. Qual é a renda líquida mensal da 
propriedade por produto? 
b. Qual é o principal cliente da 
propriedade? 

 

COMPONENTE: INDEPENDÊNCIA 
C3. Autonomia Financeira A propriedade busca recursos financeiros 

junto a agentes de crédito? 
 

 

COMPONENTE: EFICIÊNCIA 
C4. Eficiência do Processo 
Produtivo. 

a. Qual é a receita bruta da propriedade? 
b. Qual é o gasto com insumos no mesmo 
período? 
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ANEXO B 
 

       

PLANILHA DE SISTEMATIZAÇÃO 
Método IDEA Versão 3 

Dimensão Componente Indicadores Pontuação obtida 
Pontuação 
acumulada 

Pontuação 
máxima 

Escala de 
sustentabilidade 
agroecológica 

Diversidade local Diversidade de culturas anuais e temporárias A1   
 

15 

Diversidade de culturas perenes  A2   15 

Diversidade animal A3   15 

Valorização e conservação do patrimônio genético A4   5 

DIVERSIDADE LOCAL    Subtotal:  33 

Organização do 
espaço 

Cultivos A5   10 

Dimensão das parcelas A6   8 

Zona de regulação ecológica (ZRE) A7   12 

Contribuição para as questões ambientais e territoriais A8   2 

Capacidade de carga A9   5 

Gestão de superfícies forrageiras A10   3 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO  Subtotal:  33 

Práticas agrícolas Fertilização A11   12 

Tratamento de efluentes A12   4 

Uso de agrotóxicos A13   12 

Bem-estar animal A14   3 
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Proteção do solo A15   3 

Irrigação A16   3 

Dependência energética A17   3 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS  Subtotal:  34 

       Total:  100 

       
Escala de 
sustentabilidade 
socioterritorial 

Qualidade dos 
produtos e da 
região 

Qualidade dos produtos B1   12 

Valorização do patrimônio e da paisagem B2   7 

Acessibilidade ao espaço B3   4 

Integração social B4   10 

QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA REGIÃO  Subtotal:  33 

Mecanismos de venda direta ao consumidor B5   5 

Empregos e 
serviços 

Serviços e pluriatividade B6   5 

Geração de emprego B7   7 

Trabalho coletivo B8   9 

Perenidade prevista B9   3 

EMPREGOS E SERVIÇOS  Subtotal:  33 

Formação B10   6 

Intensidade de trabalho B11   7 

Ética e 
desenvolvimento 
humano 

Qualidade de vida B12   6 

Isolamento B13   3 

ÉTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO Subtotal:  34 

  Total:  100 

         
Viabilidade Viabilidade econômica C1   20 

Taxa de especialização econômica C2   10 
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Escala de 
sustentabilidade 
econômica 

VIABILIDADE ECONÔMICA   30 

Independência Autonomia financeira C3   15 

INDEPENDÊNCIA Subtotal::    15 

Eficiência Eficiência do processo produtivo C4   25 

  EFICIÊNCIA Subtotal:    25 

    Total:    100 
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ANEXO C 

 
PLANILHA DE AVALIAÇÃO 

Método IDEA Versão 3 
 

DIMENSÃO AGROECOLÓGICA 

COMPONENTE : DIVERSIDADE LOCAL 

Indicador Modalidade de determinação 01 Valor máx. 

A1. Diversidade de culturas anuais e 
temporárias  
 
 

•Por espécie cultivada: 2 

•Se mais de 6 variedades: 2 

•Se há presença significativa deleguminosas no sistema: 3 

 
14 

A2. Diversidade de culturas perenes • Pastagem permanente ou temporárias com mais de 5 anos: 

< 10% SAU = 3 

>10% SAU = 6 

• Pomar / outras culturas perenes: por sp: 3 

• Se > 5 variedades : 2 

•Agrofloresta, agrossilvipastoril, culturas ou pastagens associadas sob 

pomares = 3 

    

 

 14 
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A3. Diversidade Animal • Por espécie presente: 5 

• Por raça presente (RS): 2 
Com raças adicionais =(Raças Nb - espécies Nb) 
 
(Machos reprodutores e cruzamentos industriais excluídos) 

 
 14 

A4. Valorização e conservação do patrimônio 
genético 
 
 

• Por raça ou variedade regional em sua região de origem: 3 

• Por sp, raça ou variedade rara ouameaçada:2 
 

 6 

TOTAL 33 

COMPONENTE: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

A5. Cultivos • Nenhuma cultura > 20% SAU: 8 

25%: 7 

30%: 6 

40%: 4 

45%: 3 

50%: 2 

>50%: 0 

• Presença significativa de uma cultura em consórcios: 2 (SAU: Superfície 

AgrícolaUtilizada) 

• Parcela em monocultura por 3 anos (exceto pastagem): -3 

8 
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A6. Dimensão das parcelas •  Nenhuma unidade espacial da mesma cultura superior a: 
6 ha: 6 
8 ha: 5 
10 ha: 4 
12 ha: 3 
14 ha: 2 
16 ha: 1 
• Se dimensão média ≤ 8 ha: 2 

6 

A7. Zona de regulação ecológica (ZRE) •Por% da SAU (limitado a 7% ): 1 
•Ponto d’água, zona úmida: 3 
•Pastagem permanente/zona inundável,não drenada: 3 
•Feno (> ½ ha): 3 
•Cordão anti-erosão: 3 

12 

A8. Contribuição para as questões ambientais 
territoriais 

•  Se respeitar as especificações territorializadas relativas: 

- menos de 50% da SAU: 2 

- mais de 50% da SAU: 4 

4 

A9. Capacidade de Carga • Carga 
 
- entre 0,2 e 0,5 UA/ ha: 2 
- entre 0,5 e 1,4 UA / ha: 5 
- entre 1,4 e 1,8 UA / ha: 3 
- entre 1,8 e 2 UA / ha: 1 
- mais de 2 IA/ ha SDA: 0 
 
• Se não há reprodução: 0 

 

 

4 

A10. Gestão de áreas forrageiras • Floresta ou pomar + pastagem: 1 

• Capineira + pastejo: 1 
3 
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• Pastagem perman.> 30%SAU: 2 

• Superfície com Milho (silagem): 

< 20% SAP: 1 

Entre 20 e 40% SAP: 0 

> 40% SAP: -1 

A11. Fertilização •  Balanço Aparente de N: 
< 20 kg N.ha-1: 10 
de 20 a 30 N.ha-1: 8 
de 30 a 40 N.ha-1: 6 
de 40 a 50 N.ha-1: 4 
de 50 a 60 N.ha-1: 2 
de 60 a 80 N.ha-1: 0 
de 80 a 100 N.ha-1:-2 
> 100 N.ha-1: -4 
• Pmineral>40 kg.ha-1/SAU/ano: -1 

• Kmineral>40 kg.ha-1/SAU/ano:-1 

• Presença de culturas recuperadoras deN: 3 

8 

TOTAL 33 

COMPONENTE : PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

A12. Tratamento de efluentes • Utilização de chorume s/tratamento: -2 

• Utilização do esterco: 2 

• Utilização de composto: 2 

• Oxigenação do chorume: 1 

3 
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• Lançamento dos dejetos no ambiente s/nenhum tratamento: -4 
A13. Uso de agrotóxicos • Sem tratamento: 13 

• Pressão de Poluição (PP)= Superfície Cultivada/Superfície Tratada 

PP = 0: 12 

PP < 1: 10 

PP de 1 a 2: 8 

PP de 2 a 3: 6 

PP de 3 a 4: 4 

PP de 4 a 6: 2 

PP de 6 a 8: 1 

PP de 8 a 10: 0 

PP de 10 a 12: -1 

PP de 12 a 14: -2 

PP de 14 a 16: -3 

PP de 16 a 18: -4 

PP> 18: -5 

• Regulagem do pulverizador: 1 

• Dispositivo de recuperação de produto: 1 

• Controle Biológico: 2 

• Utilização de Produtos de Classe 7: -5 

13 
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• Utilização de Produtos de classe 6: -3 

• Herbicidas: -2 

• Cordão de contorno vegetado: 2 

B13. Bem-estar animal •Pastagem protegida (sombras; abrigos): 1 

•Pleno Ar ou Semi -Confinado: 2 

•Confinamento Total: -3 

• Ausência de produção animal: 0 

3 

A15. Proteção do Solo • Técnicas de Cultivo Mínimo: 

30 a 50% da área cultivada: 1 

50 a 80% da área cultivada: 2 

>80% da superfície cultivada: 3 

•Solo Nu < 30%: 2 

• Mulching, gramíneas de culturas perenes ...: 3 

• Queima da Palha: -3 

5 

A16. Gestão de recursos hídricos • Sem irrigação: 4 

• irrigação localizada 

- mais de 50% das áreas irrigadas: 4 

- entre 25 e 50%: 2 

- menos de 25%: 0 

 

4 
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• Dispositivo de irrigação  

- em menos de 1/3 da UAA: 1 

- De um reservatório montanhoso ou bacia de captação de águas pluviais, 

drenagem ou escoamento: 1 

• Irrigação por pivô ou rampa frontal (se parcela <8 ha): 1 

• Rotação de parcelas irrigadas: 1 

• Amostragem individual (perfuração, riacho, poço) não declarado e / ou não 

equipado com um medidor: - 2 

A17. Dependência Energética • Eq C= Equivalente de Combustível.ha-1 

 

- EFH inferior a 200 l / ha: 8 

- entre 200 e 250 l / ha: 7 

- entre 250 e 300 l / ha: 6 

- entre 300 e 400 l / ha: 4 

- entre 400 e 500 l / ha: 2 

- entre 500 e 700 l / ha: 1 

- mais de 700 l / ha: 0 

- mais de 1 000 l / ha: - 1 

• Secagem Solar:1Ex: escudos térmicos, aquecimento localizado 

• Vento, biogás, fotovoltaico ...: 2 

10 
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• Produção e / ou uso de lenha: 2 

• Produção de óleo vegetal puro: 2 

TOTAL 34 

DIMENSÃO SOCIOTERRITORIAL 
COMPONENTE: QUALIDADE DOS PRODUTOS DA REGIÃO 

B1. Qualidade dos produtos  • Rastreabilidade 3 

• Certificações Especiais (ISO):3 

• Agricultura Orgânica: 7 

10 

B2. Valorização do patrimonio construído e da 
paisagem 
 

Auto -avaliação: de -1 a +2 por item: 

•Conservação das construções 

•Qualidade da Arquitetura e dasconstruções recentes 

•Qualidade das estruturas paisagísticas(cercas vivas, árvoresisoladas, etc). 

•Arranjos com os cultivos: 2 

•Gestão e reciclagem de resíduos: 1 

8 

B3. Acessibilidade do espaço • Dispositivos de acessibilidade do público, tráfego ATV, cavalos, 

caminhantes: 2 

• Manutenção de estradas e / ou desenvolvimento dearredores: 3 

5 

B4. Integração social •   Participação em associações nãoprofissionais (por associaçãoe limitado 

a3): 2 

• Responsabilidade em uma estrutura associativa: 2 

6 



 

101 
 

• Abertura da fazenda para vendadireta ou degustação: 2 

• Residência fora da propriedade rural:-1 

 

 33 

COMPONENTE: EMPREGOS E SERVIÇOS 

B5. Mecanismo de venda direta ao consumidor • 1 ponto para cada 5% da taxa: 

 

Valor das vendas directas (excluindo ajuda) 

        Volume de negócios (excluindo ajuda) 

 

• Venda direta, ou no máximo um intermediário.: 2 

7 

B6. Serviços e Pluriatividade • Serviços de mercado prestados ao território: 2 

• Agroturismo: 2 

• Fazenda educacional: 2 

• Prática de inserção ou experimentação social: 3 

6 

B7. Geração de Emprego CGE = (NEF) 2 + (NET) 1 / 10 = 

NEF= Nº de Empregos Fixos 

NET= Nº de Empregos Temporários 

6 
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• Criação de emprego na propriedade nos últimos 5 anos: 4 

• Criação de um trabalho no âmbito de uma rede local (grupo de 

empregadores): 2 

• Mais de 50% dos trabalhadores sazonais vivem no território: 2 

B8. Trabalho Coletivo • Uso comunitário de máquinas e equipamentos:: 1 

• Banco de Trabalho (>de 10 dias/ano): 3 

• Grupamento de Empregadores: 1 

• Trabalho em rede: 3 

5 

B9. Perenidade Prevista • Quase certa existência de exploração em dez anos: 3 

• Existência provável: 2 

• Existência desejada, se possível: 1 

• Provável desaparecimento da fazenda em dez anos: 0 

3 

 33 

COMPONENTE : ÉTICA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

B10. Formação • Número de dias no ano dedicados à formação (limite de 5): 1 6 
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• Acolhida de estagiário (mais de 10 dias/ano): 2 

• Acolhida de grupos de profissionais e ou estudantes. Por grupo (limitado a 

2 pontos): 1 

B11. Intensidade de trabalho 
 

•Número de semanas por ano em que o agricultor(a) sente-se 
sobrecarregado. (7- nº de semanas/ano) 

7 

B12. Qualidade de vida 
 

•Autoavaliação do agricutltor(a)0 a 6 
6 

B13. Isolamento 
 

•Autoavaliação (sentimento de isolamentosocial, geográfico, cultural, etc.) 0 
a 3 

3 

 34 
COMPONENTE: VIABILIDADE  

C1. Viabilidade economica  VE = RB – COT  

onde: 

VE = Viabilidade Econômica; 

RB = Renda Bruta; 

COT = Custo Operacional Efetivo. 

Ver detalhes adiante. 

10 

C2. Taxa de especialização econômica Produto mais importante = Valor do produto x 100/Renda Bruta = ? 
 
• O produto mais importante é responsável por:  

25% da RB: 8 

25 a 50% da RB: 4 

50 a 80% da RB: 2 

20 
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>80% da RB: 0 

•O comprador mais importante adquire menos de 50% da RB: 2 

•Se é um sistema de integração: -2 

TOTAL 30 

COMPONENTE: INDEPENDÊNCIA 

C3. Autonomia financeira  DF = FB/ RB 
 
DF: Dependência Financeira 
FB: Financiamento Bancário 
RB: Renda Bruta. 
- menos de 20% : 15 
- entre 20 e 25% : 12 
- entre 25 e 30% : 9 
- entre 30 e 35% : 6 
- entre 35 e 40% : 3 
- maior que 40% : 0 
 
 

15 

TOTAL 25 

COMPONENTE: EFICIÊNCIA 

C6. Eficiência econômica • EPP = Produto - Insumos/Produto 
 
Eficiência: 
< 10%: 0 
10 a 20%: 3  
20 a 30%: 6  
30 a 40%: 9  

25 
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40 a 50%: 12 
50 a 60%: 15 
60 a 70%: 18 

70 e 80%: 21 

80 e 90%: 24 
>90%: 25 

TOTAL 25 
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