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Resumo 

Esta pesquisa se concentrou na região periurbana de São Gabriel da Cachoeira, 
pequena cidade com cerca de 10.000 habitantes, (maioria indígenas) localizada no extremo 
Noroeste da Amazônia brasileira, na região do Alto Rio Negro, caracterizada pela presença 
de ecossistemas florestais oligrotróficos e constituída na maior parte de Terras Indígenas. 
Após mais de 300 anos de contato, a região apresenta ainda uma diversidade 
socioambiental muito importante e pratica uma agricultura manual de plantio de mandioca 
em meio florestal denso. Porém, os pequenos centros urbanos e o modo de vida que 
oferecem atraem sempre mais famílias. A cidade cresceu muito a partir da década de 70, 
mais precisamente sob o efeito das políticas nacionais de defesa e infra-estruturas. 

Nossa pesquisa em São Gabriel mostrou que, sempre, após da migração para a 
cidade', as famílias continuam a praticar uma agricultura na periferia urbana. Neste 
contexto, o sistema tradicional de plantio da mandioca, com tempo de pousio longo, é 
profundamente modificado em função dos novos parâmetros locais, como tempo de 
transporte e disponibilidade da terra, mão de obra, recursos florestais e aquáticos e 
disponibilidades de material fitogenético. De acordo com a época e as condições de 
chegada no meio urbano, as famílias não têm o mesmo acesso aos recursos e as vezes 
desenvolvem sistemas novos: associação roça de mandioca com horta artesanal, com 
fruticultura, com pequenas criações etc .. 

As unidades familiares se caracterizam por uma multi-localidade rural-urbana das 
residências e das unidades de produção, o que traduz fenômenos mais complexos do que 
o êxodo rural .. Ao longo deste processo de migração, as famílias se valem da flexibilidade 
da cultura da mandioca, da multi-funcionalidade dos espaços e da complementaridade entre 
as atividades agrícolas e urbanas. Realizamos uma tipologia de produtores que revela 
algumas estratégias familiares diferentes : enquanto a estratégia mais comum é ter uma 
roça distante na zona periurbana, manejada de maneira extensiva em « terras devolutas » 
cuja produção complementa a renda de origem urbana, outras famílias que conseguiram 
terras mais próximas com certa garantia ( « assentamento agrícola ») investem a maior 
parte da mão de obra familiar na agricultura, e desenvolvem sistemas de produção mais 
intensivos e voltados para o mercado urbano (associação roça de mandioca com horta 
artesanal, com fruticultura, com pequenas criações etc). Um outro caso é o das famílias 
antigas na região (barés, tukano), que sempre dispuseram de uma pequena roça perto do 
centro urbano (terra da Diocese por exemplo) cuja produção vem completar uma renda de 
origem urbana (emprego fixo). Alguns mantêm os sítios familiares na beira do rio, onde têm 
uma casa e roças também. Uma outra parte da população local, principalmente 
comerciantes oriundos de outras regiões do Brasil e aqueles que chegaram a partir dos 
anos 1970 se dedicam, com mão-de-obra assalariada, à criação bovina ou ovina em 
pastagens e horticultura, nas margens das duas estradas que saem da cidade. 

Os produtos locais sofrem de uma integração mínima no mercado urbano, pela 
ausência de apoio e valorização da agricultura familiar. Porém, cabe salientar que a cidade 
carateriza-se pela dependência extrema de Manaus, no que diz respeito ao seu 
abastecimento em produtos alimentares. Além do mais, a pesquisa mostra a importância da 
agricultura familiar no equilíbrio socio-econômico e ecológico da região, e como suporte de 
uma parte do patrimônio cultural indígena. 

No contexto de demarcação recente das Terras lndigenas, parece importante 
interessar-se aos espaços urbanos atraentes dentro ou nas margens destas terras, a fim de 
entender o pape: que eles têm na evolução do desenvolvimento agrícola, do quadro socio 
econômico e do manejo dos recursos naturais na região. 

1Pode ser de toda ou de uma parte de uma família. 
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Figura 1 

LOCALISA TION DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA DANS LA RÉGION OU HAUT RIO NEGRO 
LOCALIZAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, NO Al TO RIO NEGRO 
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?ntrodução 
Locaiizada no extremo Noroeste do Brasil, São Gabriel da Cachoeira é o principal centro 

urbano da região do Alto Rio Negro, com cerca de 10.000 habitantes. A região carateriza-se 
pela presença de ecossistemas específicos (oligotróficos), de uma rede hidrográfica com águas 
pretas, formados no contexto geológico do complexo granítico guianense. A população é 
composta em maioria de famílias indígenas1 (90 %), chegando até cerca de 34700 habitantes, 
e a densidade demográfica é muito baixa (0,2 hab./km2). Habitada tradicionalmente há pelo 
menos 2000 anos, conta 22 etnias que falam idiomas pertencentes à quatro famílias lingüísticas 
distintas : Aruak, Maku, Tukano, Yanomami (ISA/FOIRN, 2000). Nas margens do Rio Negro, a 
população que ficou em contato com a população branca de maneira mais freqüente e antiga 
fala, além do português, o nheengatu ou « língua geral »2• 

No contexto internacional e nacional, a região do Médio e Alto Rio Negro é uma zona 
territorial estratégica (fronteira geopolítica) e a localização de cinco Terras Indígenas 
homologadas desde 1998 após um longo movimento de reivindicações indígenas3. Na escala 
da Amazônia, trata-se de uma zona muito pouco desmatada, localizada de maneira oposta ao 
arco de desmatamento que progride desde o leste e o sul da Amazônia brasileira (Pará, 
Rondônia e Mato Grosso). 

Os dados recentes do censo do IBGE de 2000 indicam que a população brasileira 
•• indígena chega até 701 462 indivíduos, quer dizer o dobro do censo de 1991, o que seria 
explicado em parte pela importância da população indígena urbana (o aumento no número de 
urbanos que se identificam como indígenas). No contexto da urbanização rápida na Amazônia", 
a pergunta geral do nosso estudo levanta-se: qual é a' situação da população indígena na 
cidade? Como, neste processo de migração e de multi-localidade5, as famílias desenvolvem 
sistemas de produção para se sustentar? Quais são as conseqüências sobre os modos de 
exploração do espaço agrícola e florestal na zona periurbana? 

Na região do Alto Rio Negro, alguns pequenos centros urbanos (lauaretê, Pari 
cachoeira, Cucuí) drenam um fluxo de população, mas São Gabriel é a « cidade indígena » 
principal, com uma taxa de crescimento demográfico muito alta há 40 anos, essencialmente 
devido à seu saldo migratório (ver anexo 1, tabela 1 ). Apesar do seu isolamento geográfico 
relativo, esta área tem recursos naturais cobiçados (nomeadamente o ouro e os diamantes 
atualmente) na origem de fluxos demográficos e de capital. A cidade é um pólo de atração 
migratória antiga, mas é somente a partir da segunda metade do século XX que a agricultura 
desenvolveu-se na zona periurbana. 

Durante este período, as levas sucessivas de migrações trouxeram vários tipos de 
atores econômicos que desenvolveram sistemas de produção diferenciados junto com a criação 
de infra-estruturas no espaço florestal peri-urbano. Assim, São Gabriel constitui um espaço de 
encontro entre várias modalidades da exploração dos recursos naturais (fronteira econômica), 
um pólo urbano de atração e além disso uma frente de expansão agrícola. 

1 A palavra ind'qena designa aqui as populações que moram na floresta há muita gerações e cujo modo 
de vida esta concentrado sobre sua utilização (Bahuchet, 2000) 
2 Ungua derivada do tupi-guarani introduzida e imposta pelo missionários. 
3A luta para a demarcação começou em 1971. Primeiramente foi criado pela FUNAI três áreas contíguas 
não demarcadas. Com o garimpo nos anos 1980 e as ameaças territoriais ligadas às ínvasôes.junto com 
a vontade do controle do território pelo exército, a luta continuou para a criação de uma única terra, 
amplificada em 1987 com a fundação de FOIRN (Federação das Organizações lnd!genas do Rio Negro). 
Após muitas dificuldades, finalmente, as cinco Terras lndigenas contíguas da região do Méd:o e Alto Rio 
Negro foram demarcadas em 1995 e em 1996 e homologadas E:1111998.(ISA/FOIRN, 2000). 
4 A taxa de urbanização na Amazônia passou de 30 % em 1960 até 55% em 1988. (Batai!lon, Deler et ai., 
1991) 
5 Utilizaremos esta palavra para a multi-lccaridace das roças e dos domicílios (vários domicilies · na 
cidade, na beira do rio nos « ·sítios », ou nas comunidades) 
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Destaca-se uma contradição entre a produção agrícola no contexto urbano (fraca 
disponibilidade das terras, concentração demográfica) e as práticas regionais tradicionais de 
corte e queima da floresta, associadas as atividades de pesca e caça. Quais são as limitações 
e as adaptações que resultam da atividade agrícola desenvolvida na zona periurbana de São 
Gabriel? Como, em função das condições iniciais de migração (origem, época, capital 
financeiro e social) as famílias escolheram várias estratégias para se sustentar, nomeadamente 
no que diz respeito à produção agrícola? 

Desde o movimento da demarcação das terras, a FOIRN escolheu algumas instituições 
parceiras afim de planejar e aplicar um programa do etnodesenvolvimento à longo prazo. Entre 
eles, o ISA (Instituto Socioambiental), ONG brasileira baseada em São Paulo, me recebeu para 
realizar este estágio. Neste contexto, afim de entender como esta evoluindo o desenvolvimento 
agrícola da região e quais são suas perspectivas, nosso estudo se concentrou sobre a análise 
diagnóstico do sistema agrário atual na região periurbana de São Gabriel da Cachoeira. Nosso 
trabalho foi baseado no estudo da história da valorização do espaço, n análise de dados 
cartográficos e numa pesquisa de campo focalizada sobre as práticas agrícolas regionais. 

Descrição da metodologia utilizada : ver anexo li. 

Cronograma 
O estágio no Brasil foi realizado de 12 de março até 23 de agosto de 2002. A primeira 

semana foi em São Paulo afim de conhecer a equipe do ISA e completar a bibliografia coletada 
em Paris. Por causa da resolução de problemas administrativos e do tempo de viagem de 
Manaus até São Gabriel de barco (4 dias) cheguei na zona de estudo dia 26 de março. O 
trabalho de campo foi realizado até o 2 de agosto. Foi concluído por uma apresentação para os 
produtores na sede da FOIRN dia 26 de julho. Em seguida, passei por Brasília e São Paulo 
para discutir com outros pesquisadores, continuar a redação do relatório, elaborar novos mapas 
com o laboratório de cartografia do ISA e completar os dados bibliográficos necessários. 

Primeira parte: um espaço articulado sobre a convergência das redes 
de comunicação e das modalidades de acesso aos recursos agrícolas 
e florestais 

A/ O contexto urbano e periurbano 

a) São Gabriel da Cachoeira : um pólo atrativo antigo 
A cidade de São Gabriel é um centro urbano cercado por Terras Indígenas, constituindo 

o principal pólo econômico e administrativo do Alto e Médio Rio Negro. A missão salesiana 
estabelecida desde 1914 tem ainda uma influência preponderante, principalmente no que diz 
respeito à educação. Com aproximadamente hoje de 10000 habitantes, a população urbana é 
na maioria indígena, falando principalmente o Tukano Oriental, o Baniwa e o Nheengatu, além 
do português. A população não indígena da cidade é composta por antigas famílias de 
comerciantes (descendentes de portugueses) ou por famílias mais recentes oriundas de outras 
regiões do Brasil, assim como os militares6 (Brandhuber, 1999) 

Esta presença significativa da população " branca ", junto com a implantação de muitas 
instituições (p=Iotões do exército, Diocese, instituições governamentais e federais, associações 
indígenas, organizações não governamentais) criou, desde os anos 1970, um setor terciário 

------·· ·-·----------- 
6 Na cidade tem dois batalhões : o SEC, Batalhão de Engenharia e Construção, e o BIS, Batalhão de 
Infantaria da Selva e a base da Aeronáuttca/Slvam. 
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ativo e fez da cidade um lugar de oportunidades de trabalho remunerado. Além disso, São 
Gabriel é também um centro atrativo pela estrutura do sistema educativo existente, o qual 
drena um fluxo de estudantes em toda a região, De fato, com lauarete, a cidade é o único lugar 
onde é possível concluir o segundo grau (e logo a universidade em São Gabriel), Os pais que 
moram na zona rural decidem-se freqüentemente à migrar para a cidade quando o primeiro 
filho tem que estudar no colégio. 

O conjunto dos salários e da atividade econômica urbana, únicas na região, geram 
assim uma demanda diferenciada de produtos agrícolas. A demanda é importante e diferente 
do resto da região, por causa da presença das famílias oriundas de outros locais do Brasil que 
têm um poder aquisitivo importante, 

Podemos chegar a São Gabriel da Cachoeira de duas maneiras: pelo rio (3 à 4 dias de 
viagem subindo o Rio Negro saindo de Manaus) ou por avião (vôos diários). 

b) Agentes estruturando o espaço (ver figura 2) 
A cidade está localizada na margem esquerda do rio. A zona de estudo é, a priori, mais 

ou menos homogênea, sendo a formação vegetal ao redor da cidade composta principalmente 
por uma floresta densa de terra firme e algumas manchas de caatinga, com relevo ondulado na 
margem esquerda e solos oligotróficos muito ácidos (em torno de pH 4). Entre 1973 e 1975 as 
duas estradas que saem da cidade foram construídas: a estrada de asfalto que conecta São 
Gabriel à Camanaus, o porto principal" e a BR 307 não asfaltada, que conecta à Cucuí" 

Graças à uma primeira observação da imagem de satélite (Lansat, 1999), nós podemos 
identificar três grandes espaços: o centro urbano, a zona de utilização agrícola (em 
amarelo/vermelho), e uma zona "virgem" sem exploração agrícola (mas onde se pratica o 
extrativismo e a caça). Na margem direita do rio e nas ilhas começa a Terra Indígena do Médio 
Rio Negro 1. 

Neste quadro natural bastante homogêneo, e neste contexto de expansão urbana muito 
rápida, um zoneamento em função dos meios de acesso às terras agrícolas das famílias que 
moram na cidade parece lógico. Toma em conta o tempo e os meios de transportes do 
domicílio urbano até as terras agrícolas, (no rio por canoa e voadeíra, na estrada por caminhão 
e bicicleta, nos caminhos a pé), o tipo de terras, o estatuto da propriedade da terra, e as 
modalidades da exploração do meio decorrentes. 

e) Critérios para a delimitação da zona do estudo. 
Para delimitar a zona de estudo, consideramos importante incluir as margens da estrada 

até Camanaus no leste, e as principais fazendas na estrada de Cucuí (quilômetro 20 no norte). 
Mas decidimos limitar a pesquisa às zonas cultivadas exclusivamente pelos moradores de São 
Gabriel da Cachoeira, excluindo a agricultura praticada pelas famílias que moram nas 
comunidades ou nas zonas de exploração familiar na beira do rio ou das estradas ( « sítio » ). 
Como vários moradores da região têm diversas residências, nós consideramos que as famílias 
como « moradores » de São Gabriel são aquelas que têm pelo menos uma casa na cidade e 
cujos filhos estudam por lá. 

r 8/Caraterísticas do ecossistema e dificuldades para a agricultura 
r: Os ecossistemas de águas pretas são os mais limitados da Amazônia. A biomassa 
r: aérea é mais fraca, a serapilheira é mais pobre em nutrientes, a decomposição é mais lenta 'por 
r: causa da acidez do solo e das águas, e a freqüência de plantas tóxicas faz cem que seja um 

r: 
r: 
r, 
r: 
(' 

7 As mercadorias oriundas de Manaus são descarregadas no porto de Camanaus, localizado à 18 
quilômetros da cidade, porque as cachoeiras de São Gabriel impedem os barcos subir o rio mars acima. 
8Fronteira com o Venezuela, cidade e base militar. 
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Figura 2 : Apresentação da zona de estudo 

D. Zona de estudo 
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em construção às margens da cidade (Areial). 
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meio mais difícil de valorizar (Moran, 1991 ). A maior parte dos solos encontrados na bacia, 
pobres em nutrientes, ácidos e lixiviados, formados a partir do escudo granítico guianense, são 
os mais infertéis do mundo (Chernela, 1989). Trata-se nomeadamente dos podzols 
hidromórficos ou spodosols. 

a) Um ecossistema estruturado em torno de duas formações vegetais (figura 3) 
A imagem de satélite e nossas observações de campo permitem caracterizar a 

formação vegetal original da zona do estudo. A floresta dominante é a floresta densa de terra 
firme, que apresenta ilhas de «caatinga amazônica » (manchas azuis), que até formam uma 
zona contínua na margem direita do rio. A caatinga amazônica9 é uma formação vegetal 
característica da bacia do Rio Negro. Trata-se de uma floresta xeromórfica mais baixa e mais 
aberta que a floresta de terra firme, e sempre mal drenada. Forma-se nos solos muito lixiviados 
(podzol) que são constituídos por um horizonte de areia branca em cima de uma camada de 
argila compacta hidromórfica. Por causa da pobreza em nutrientes e da falta de drenagem do 
solo, é difícil cultivar mandioca nestes solos e as populações costumam plantar somente o 
abacaxi. 

Em nossa zona de estudo, a floresta de terra firme se desenvolve em cima de dois 
principais tipos de solos. Com efeito, observamos a presença de solos arenosos pretos e de 
solos barrentos vermelhos (Van der Veld, 1999) e ver anexo I, tabela 2 : 
• Os Oxieots" (latosolo vermelho-amarelo distrófico 11) 

Chamados «terra de areia preta» pelos Índios, são formados por um horizonte 
superficial de terra arenosa preta (de 20 cm de espessura) em cima de um horizonte argiloso 
arenoso amarelo-vermelho. De acordo com os produtores entrevistados, é a terra melhor para 
cultivar a mandioca, porque a terra fica bem arejada e permite um desenvolvimento das raízes, 
é mais fácil arrancá-las, e as ervas daninhas crescem menos do que na terra « vermelha 
barrenta ». 
• Os U/tisols (podzólico vermelho-amarelo) 

Estes solos são distintos dos primeiros pela proporção mais elevada de argila (> 20%). 
Apresentam um horizonte superficial arenoso-argiloso escuro de espessura variável em cima 
de um horizonte vermelho barrento compacto. Assim, é a espessura do horizonte de superfície 
que determina a qualidade da terra, porque a compactação do horizonte inferior impede o 
desenvolvimento das raízes e a falta de drenagem causa às vezes o apodrecimento. Pode ser 
usado para plantar mandioca mas os produtores locais sempre precisam que esta terra é mais 
adaptada à plantação de bananeira, de cana de açúcar e de árvores frutíferas. (ver anexo 1, 
tabela 2). . 

Em nossa zona de estudo, nas formações da floresta à terra firme, estes dois tipos de 
solos são dispostos em mosaico (o tipo de solo muda às vezes de uma parcela para outra). 
Porém, no zoneamento agro-ecológico, determinadas áreas apresentam um predomínio de tipo 
de solo. Além do mais, quando trata-se de uma parcela queimada numa capoeira nova, sempre 
o solo apresenta um outro horizonte superficial : uma camada de matéria orgânica mal 
decomposta e queimada, composta principalmente de «samambaia», que se desenvolve 
muito rapidamente no final de ciclo cultural nas roças e que fica nas capoeiras novas. A 
plantação fica.mais difícil neste caso. 

9 Não confundir com as formações de caatinga no Nordeste brasileiro. 
1° Classification U.S.A 
11 Classification brésilienne. 
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Figura 3 : Corte esquemático Norte-Oeste/Sul-Leste da zona de estudo, cruzando São Gabriel 
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b) Um regime de precipitações violentas e irregular que determina o calendário agrícola 
e o número de dias disponíveis para o trabalho na roça (ver figura 4). 

1. Limitações naturais 
A zona de estudo apresenta um clima equatorial, e o volume de precipitações da região 

do Alto Rio Negro é uma das mais elevadas da América Latina (Bataillon, Deler et al., 1991). O 
primeiro gráfico da figura 4 mostra que o total das precipitações atinge até uma média de 3000 
mm/ano e que há uma grande variabilidade entre os anos, quando o perfil de temperatura é 
relativamente constante (25ºC de temperatura média). De maneira geral, chove bastante cada 
mês, mas os moradores distinguem duas estações: o II inverno 11 (estação da chuva) de abril até 
fim de julho, e o II verão II o restante do ano. De fato, de acordo com a figura 4, o verão é 
caracterizado por um número mais significativo de dias sem chuva. Os períodos de dias sem 
chuvas, quando são demorados (mais de dois dias), são chamados « verãozinho ». Podemos 
observar no segundo gráfico que, às vezes, a multiplicação destes períodos secos começa 
desde o mês de agosto (verão adiantado) ou somente a partir de outubro ou novembro (verão 
atrasado). Portanto, é o número e a duração dos períodos secos que vai determinar o 
calendário agrícola de cada ano. Com efeito, para secar uma roça aberta na floresta densa 12 

é necessário entre um e dois meses de verão (dependendo do número de dias consecutivos 
sem chuva) e para secar uma roça aberta numa capoeira só precisa de um ou dois períodos 
secos de 3 a 4 dias sem chuva (ou seja 15 dias de verão). 

Assim, a grande variabilidade do clima implica sempre a "perda da roça », ou seja, 
geralmente, quando o produtor toca fogo na sua roça após somente um período seco, temendo 
a chegada de uma nova chuva. Então aquela roça fica mal secada, a queimada é incompleta e 
requer-se um trabalho suplementar depois, porque precisa recortar e queimar a madeira que 
ficou na roça (é a « coivara »). Acontece às vezes a situação oposta, ou seja, a ausência de 
verãozinho após a derrubada das árvores, o que acarreta o crescimento de plantas na roça e 
assim uma queimada incompleta porque atrasada. Às vezes, acontece que nem é mais 
possível queimar e é preciso roçar outra vez na capoeira nova (coivara) ou abandonar a parcela 
para roçá-la no ano seguinte. 

Os curtos períodos do ano sem chuva determinam as datas de queimada e forçam 
assim o produtor a antecipar o trabalho de roça e derrubada pelo menos dois meses antes da 
estação seca, no caso da abertura de um roça na floresta densa, consequentemente em julho. 
Enfim, durante a estação de chuvas, o número de dias de chuva contínua (que impedem o 
trabalho na roça) se multiplicam, o que diminui o número de dias de trabalho agrícola 
disponíveis. O total para um ano foi estimado à 315 dia por ano13. 

2. Calendário de trabalho agrícola (figura 4) 
Assim, as características gerais dos sistemas de lavoura de coivara (de corte e queima 

da floresta) em São Gabriel são as seguintes : de acordo com a mão-de-obra disponível, uma 
família abre urna roça na floresta densa cada um ou dois anos. A superfície da roça pode variar 
entre 0.2 e 1 hectare. As tarefas de roçar e derrubar começam desde o mês de julho até 
dezembro, afim de queimar e plantar a roça entre setembro e fevereiro. Os produtores 
decidem-se à queimar quando percebem que as folhas, os galhos e, parcialmente os troncos, 

12 Chamaremos « floresta densa » ou « madura », uma floresta virgem que conhece somente incursões 
não destrutivas pelo homem (caça, colheita, extrativismo reduzido) ou uma floresta segundária antiga (30 
à 40 anos) que recuperou sua estrutura fundamental e uma parte da sua biodiversidade. Cabe ressaltar 
que na bacia do Rio Negro, a vegetação precisa de cerca de 100 anos para recuperar sua estrutura 
';ri~in::tl após corte e queimada. (Moran, 1991) 
1·' Conlarnoa, para os anos 1999 à 2001, o número ~t;. c1:;;; '1lm apresentam um total de precipitações 
acima de 20 mm antes de meio-dia (dados da estação meteorológica de São Gabriel). Com efeito, de 
maneira geral, os moradores não costumam ir para roça se chove pela parte da manhã. 
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Figura 4 : Calendário meteorológico, das atividades agrícolas e sociais 
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são secos. Podem abrir também uma vez por ano uma roça na capoeira (de 3 à 1 O anos) 
chamada « roça de capoeira ». As tarefas de roçar, derrubar e queimar são muito mais rápidas 
e começam geralmente após a abertura da roça na floresta densa (chamada « roça de mata 
virgem » ), quando acontece, entre agosto e março. 

Logo, o período de trabalho masculino máximo está sempre durante os meses de julho 
agosto e janeiro-fevereiro, o que corresponde mais ou menos as férias escolares (julho e 
janeiro). De outro lado, o trabalho feminino fica bem repartido no tempo, porque trata-se 
principalmente da fabricação da farinha de mandioca, e que a tarefa de capinar é quase 
contínua nas roças durante o ano. Porém, de vez em quando, para a mulher é necessário a 
ajuda da família ou dos vizinhos principalmente na plantação das estacas de mandioca, afim de 
obter uma roça com pés de maturidade uniforme. 

Segunda parte: Reconstituição da dinâmica do acesso aos vários 
espaços e suas utilizações 

A/ As diferentes épocas de exploração dos recursos 

a) O sistema agrário pre-coloníal na região do Rio Negro 
• Origem da povoação e multi-localidade 

Na região do Rio Negro, as áreas de maior densidade de população são concentradas 
na margem dos rios e à proximidade das zonas de terra firme onde pratica-se a agricultura, 
mas a densidade total não ultrapassa 0,2 hab./km2 na zona rural (Emperaire, 2000). Observa 
se algumas comunidades nas cabeceiras dos afluentes e subafluentes do Negro, como 
resultado das fugas e temor dos descimentos a partir do século XVII (Meira, 1997). 

A distribuição irregular das terras onde está realizada preferencialmente a atividade 
agrícola (« mata virgem», nas terras «pretas») e o fato que as roças duram de três à cinco 
anos, fazem com que as famílias sejam sempre obrigadas a transferirem ciclicamente seus 
roçados principais e se instalar num sítio mais próximo aos novos locais de plantação. Os sítios 
são umas áreas de ocupação camponesa na margem dos rios, onde os membros de uma 
família moram durante uma parte ou todo o ano, e onde praticam a agricultura. Esta palavra 
designa a(s) casa(s) presentes mas também o conjunto das parcelas (roças e capoeiras) que 
foram abertas pela família, e que lhe pertencem. Então utilizaremos a palavra sítio no sentido 
de zona de exploração agrícola familiar na margem dos rios. O sítio é diferente da comunidade 
pelo fato que o número de casas é menor e que não tem nem escola, nem igreja. Os 
moradores de sítios « pertencem » à uma comunidade quando seus filhos vão estudar naquela 
comunidade. Assim os moradores das comunidades nas margens do Rio Negro possuem roças 
localizadas tanto no Rio Negro quanto no interior dos igarapés, havendo um deslocamento 
longo diário, de canoa, para essas localidades. Esses fatores levam muitas famílias a 
possuírem casas nas comunidades e nos sítios, assim como na cidade, o que explica uma 
certa dispersão espacial, ao longo do tempo dos locais de moradia (Meira, 1997). 

• Funcionamento e estrutura do ecossistema cultivado (Figura 5 e anexo 1, tabela 2) 
O Rio Negro é o maior rio de águas pretas da zona tropical. Na região, há mais de dois 

mil anos, as populações que moram nestes ecossistemas compensaram a fraca produtividade 
do meio ambiente por uma rede complexa de trocas e pela especialização das atividades de 
subsistência, por um controle herdado e hierarquizado dos lugares de pesca mais produtivos, 
por uma organização segmentada14, por pequenas povoações (30-150 habitantes) longe uns 

••• r•~ ••-- -~~~~~~~~~~~- 

14 Cada grupo étnico e lingüístico é composto de vários grupos menores, frequentemente chamados sibs 
para os povos da bacia do Rio Uaupés e por fratias no caso dos povos da bacia do Rio lçana (Baniwa e 
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. 
Figura 5: Utilização dos ecossistemas na época pre-colonial (e atualmente em zona 
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dos outros (3-24 km), e pelo uso da mandioca para a maioria da ração calórica. Os povos do 
grupo lingüístico dos Maku se diferenciam das outras etnias por habitarem o interior da floresta, 
longe das margens dos rios, e por serem mais dedicados às atividades de caça e colheita, 
embora pratiquem a agricultura (Moran, 1991), (Chernela, 1989), (ISA/FOIRN, 2000). 

Para os povos falantes Tukano Oriental e Arawak, nas zonas rurais, como antigamente 
na nossa zona de estudo, o sistema agrário funciona da seguinte maneira. A produção das 
roças é dedicada principalmente para o próprio consumo. Os homens abrem, de acordo com a 
disponibilidade de mão-de-obra, uma roça na floresta densa cada um ou dois anos. A superfície 
pode variar entre 0,5 e 2 ha (Moran, 1991). Abrem também uma vez por ano urna roça na 
capoeira afim de diminuir o tempo de deslocamento até as outras roças e garantir a segurança 
alimentar da família. 

Assim, de maneira geral, as famílias mantêm três roças ao mesmo tempo : uma roça 
recém aberta com novos pés de mandioca (improdutivos), uma roça produtiva, e pelo menos 
urna parcela de capoeira enriquecida em espécies frutíferas e úteis (Dufour, 1990). Os solos 
sendo olígotróficos, a renovação da fertilidade está sendo assumida pela regeneração florestal 
longa (20 anos pelo menos). Os rendimentos alcançam em torno de 12 000 Kg de mandioca 
por hectare. (Chemela, 1989) 

As áreas de florestas de terra firme nas margens dos rios são usados de preferência 
pelos moradores ribeirinhos. As roças são abertas sempre nas terras arenosas pretas (latosolo 
vermelho-amarelo distrófico). Assim, ao redor das comunidades, na beira do rio e de alguns 
afluentes, observa-se uma faixa larga de floresta segundaria. A caatinga é raramente 
derrubada, a não ser para plantar o abacaxi. É utilizado para a colheita (caraná, cipó-ambé), a 
extração de madeira e a caça. Uma outra parte do ecossistema, o igapó (floresta inundada 
durante a cheia), também não costuma ser derrubada porque é um lugar de pesca. Com efeito, 
constitui a fonte de alimentação e um lugar de reprodução dos peixes (Chemela, 1989). Além 
do mais, a mandioca brava é perfeitamente adaptada às caraterísticas e limitações ecológicas 
locais (acidez, baixos níveis de nutrientes) mas não se sustenta em terreno alagado, o que 
explica porque só é cultivada nas terras altas e bem drenadas .(Moran, 1991) (Chernela, 1989) 
(Clark and Uhl, 1987). 

Assim, neste meio oligotrófico, a caça e a pesca ocupam um papel fundamental 
na alimentação (principais fontes de proteínas), no tempo de trabalho e nas modalidades 
de utilização do espaço (Dufour, 1990). 

• Espécies cultivadas 

A variedade das espécies cultivadas nas roças é muito alta, e as plantas entram na 
preparação de vários tipos .. de comida e bebida, nomeadamente no que diz respeito aos 
tubérculos no caso da preparação do caxiri". Além da mandioca (Manihot escentula Crantz), a 
batata doce (tpomoee sp.), a Maranta (Maranta ruiziana), os carás (Dioscorea sp.), o abacaxi 
(ananas sativa), a banana (musa sp), as pimentas (Capsicum frutescens), são as espécies 
cultivadas mais freqüentemente (Dufour, 1990). 

A região do Alto Rio Negro é considerada como um pólo de diversidade da mandioca 
brava (200 à 300 variedades na escala regional), sendo associado à uma ampla gama de 
alimentos à base de mandioca (Emperaire and Pinton, 2001 ). A diversidade intraespecífica da 
mandioca (o estoque de estacas) é constantemente renovada, manejada através de 

Kuripako). Os grupos são organizados numa hierarquia complexa. Essas etnias se caraterizam pela 
patrilinearidade e, para os povos da baçia do Uaupés, a exogamia lingüística (no caso dos povos da 
baçia do lçana, geralmente as pessoas casam fora de sua fratria). O grupo lingüístico dos Maku se 
diferenciam das outras etr:i=::: ::e:- ~=~:t~:-cm o !~tencr da floresta, mais dedicados às ativid~r!e'J de caça e 
colheita, endogamos. 
15 Bebida fermentada feita à partir de mandioca misturada com outros tuberculos e frutas (abacaxi, 
pupunha). 
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intercâmbios entre famílias ou grupos, ou através da incorporação de novas variedades 
oriundas de sementes. A escolha destas variedades faz parte das estratégias de produção que 
dão importância à segurança alimentar. A combinação de variedades com fenologia diferentes 
(maturação precoce ou tardia, tempo de conservação na terra variável) é um fator de 
estabilidade do sistema e permite uma produção contínua. Os critérios de uso (teor de goma, 
de água, cor) são também essenciais nas escolhas efetuadas (uso para tal ou tal preparação). 
As dinâmicas biológicas e sociais do enriquecimento da diversidade varietal são vinculadas : 
além ao interesse prático, a gama de variedades detida por cada família contem uma dimensão 
patrimonial forte (Emperaire and Pinton, 2001 ). 

• O trabalho agrícola 
Geralmente, para abrir uma nova roça na floresta densa, o chefe de familia convida os 

outros membros da sua família e os vizinhos (nos sítios vizinhos ou na comunidade) para fazer 
um "ajuri"16, em troca de comida e/ou de caxiri. O terreno é roçado com um terçado. Com o uso 
do ferro, o machado de pedra foi substituído pelo machado de ferro para o corte das árvores. A 
divisão do trabalho é notável: uma vez que a roça é aberta, é a mulher que toma cuidado da 
parcela e que planta, capina e arranca a mandioca, assim como a preparação da farinha de 
mandioca e outros alimentos derivados. Os homens dedicam-se às atividades de caça e pesca, 
assim como a fabricação artesiana das ferramentas necessárias à transformação da mandioca 
(Hugh-Jones, 1979), (Ribeirq, 1995). · 

• O sistema de transformação da mandioca e ferramentas utilizadas (figuras 6 et 7) 
A mandioca brava é tóxica porque contém glucosidos cianogénicos, e precisa ser 

processada antes de consumida. O sistema de transformação tem como finalidade a separação 
dos três componentes do tubérculo : o líquido tóxico, a fibra a o amido (a « goma », a "tapioca") 
(Hugh-Jones, 1979). A desintoxicação da mandioca é elaborada, entre outros, pela extração do 
líquido tóxico (a « manicuera », transformada após cozimento em « tucupi », comestível) após 
raspar o tubérculo e prensar a massa no tipiti. As ferramentas utilizadas durante a produção 
agrícola e ao longo do processamento da mandioca fazem parte de uma especialização na 
produção de certos artefatos por diferentes etnias (por razões ecológicas, sociológicas e 
simbólicas) que definem uma rede formalizada de trocas intercomunitárias (ralo e artefatos 
trançados com fibra de arumã pelos Baniwa, bancos Tukano, aturás de cipó pelos MAKU etc.}· 
(ISNFOIRN, 2000). 

• Identidade indígena, agricultura e maneio dos recursos naturais 
A agricultura indígena local é baseada em conhecimentos aprimorados dos 

ecossistemas e em práticas de manejo cuidadoso e racional dos recursos naturais. A 
exploração econômica de faixas ecológicas diferenciadas sustenta as relações de trocas 
econômicas e rituais entre as várias populações indígenas do rio Negro (produtos da pesca, da 
caça, da mandioca, artesanato etc.). (Buchillet, 1992). Chemela (1989) mostra como os 
Tukanos do Alto Rio Negro manejam os ecossistemas de águas pretas depois de muitas 
gerações, preservando a vegetação natural dos igapós na margem do rio para manter as 
populações de peixes, ao invés de desmatá-la, Isso mostra um exemplo de manejo de um 
ecossistema com um retorno econômico à longo prazo. 

O manejo dos espaços cultivados e das capoeiras, a constituição de sistemas 
agroflorestais, a complementaridade das atividades agrícolas, de colheita, pesca e caça assim 
como a multi-funcionalidade dos espaços fazem com que este sistema produtivo seja 
particularmente adaptado as limitações e potencialidades locais. O resultados destas práticas é 
um mosaico ·de parceras cccerias de vegetação com diferentes perfis. em funçao oo 1ugar na 
16 dia(s) de ajuda mutua. 
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Figura 6: Sistema de transformação da mandioca para a fabricação da farinha d'áqua, amarela 
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Figura 7 : Extração da fécula de mandioca e preparação de alimentos derivados a partir das variedades brancas de 
mandioca 
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Da esquerda para a direita e de cima para baixo: fabricação da farinha de mandioca: 
mulher ralando mandioca num ralador Baniwa / escorrimento da massa com o cumata e o 
tripé/ a massa prensada ao máximo para que todo o líquido tóxico escorra/ a massa seca 
é peneirada / farinha torrada no forno. 
A fabricação de um beiju tipo « curada » : extração da fécula dos tubérculos brancos por 
lavagem da massa com água no cumata/ fazendo beiju. 
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rotação e com diferentes níveis de utilização e de cuidados. Esse mosaico de vegetação é 
utilizado para a alimentação, as matérias primas, as plantas medicinais e a caça (Dufour, 1990). 

A agricultura, o sistema de transformação da mandioca e os produtos resultantes 
constituem um conjunto de práticas e de alimentos intimamente ligados ao patrimônio 
sociocultural indígena local (mitos, conhecimentos tradicionais). Os povos indígenas do Rio 
Negro fazem parte de um conjunto amplo que rege as regras de parentesco e casamento, bem 
como de produção, circulação e redistribuição dos recursos naturais (Buchillet, 1992). 

b) O tempo da colonização e dos missionários : impacto das primeiras intervenções 
exteriores no sistema agrário 
• Mestiçagem. colonização urbanizadora. exploração dos homens e dos recursos 

naturais. migrações antigas e atuais 
No fim do século XVI começou a incursão dos portugueses na região do Rio Negro, 

motivada principalmente pela captura de escravos. Estima-se que no final da década de 17 40, 
cerca de 20 000 Índios foram capturados e levados para fora, nomeadamente à Belém (Pará) e 
São Luís (Maranhão) (ISA/FOIRN, 2000). Pouco à pouco, o interesse pelos recursos 
extrativistas da região cresceu : plantas medicinais e essências preciosas ( « drogas do 
sertão » ), e em seguida a piaçaba (fibra), a seringa no século XIX, a sorva, a castanha do 
Brasil" etc. A mão-de-obra indígena foi cada vez mais desviada para o extrativismo. Isso 
acarretou muitos deslocamentos de populações dos grupos Tukano Oriental (Tukanos, 
Dessana, Tuyuka etc.) e Arawak (Tarianos, Baniwas, Kuripako etc.) desde os rios Uaupés, 
lçana et Xié até o Alto, Médio e Baixo Rio Negro e a submissão destes povos ao sistema 
econômico do aviamento18• A população indígena atual das margens do Rio Negro, de origem 
Baré, é constituída pela descendência dessas várias gerações de « descidos » e 
«refugiados», fortemente relacionados entre si, muitos dos quais foram mestiços com uma 
minoria de colonos brancos (Meira, 1997), (Emperaire, 2000). 

Esta economia se desenvolveu juntamente com a evangelização dos Índios. As familias 
foram « descidas » desde o lugares remotos de moradia e incitados à agrupar-se em 
comunidades, e ficaram dependentes do centro missionário para a realização das trocas 
comerciais, do culto religioso e da escolarização (Andrello, 2001). A partir dos anos 1920, os 
povos indígenas do Rio Negro, foram pouco à pouco sendo controlados e influenciados 
fortemente pela ação dos missionários salesianos. Esta ação foi pautada basicamente na 
« educação » das crianças indígenas que foram retiradas das malocas tradicionais19 para 
estudarem em internatos construídos em São Gabriel, Taraquá, lauaretê, Pari-Cachoeira, 
Assunção, Santa Isabel et Barcelos. Esta rede de internatos, que acabou por destruir as 
malocàs, inviabilizou em grande parte a continuidade da transferência dos conhecimentos 
tradicionais entre pais e filhos, pois os filhos permaneciam toda sua juventude longe de suas 
famílias (Meira, 1997). Por último, com esta educação, foi introduzido sempre mais o conceito 
de« modernidade» ligado à vida urbana« civilizada », desvalorizando o modo de vida rural. 

A mobilidade das populações ameríndias locais é grande (visita de parentes, festas, 
oportunidade de trabalho). Atualmente, as causas das migrações são complexas (Brandhuber, 

17Para obter precisões sobres estas plantas, ver o glossário. 
18 Sistema econômico no qual cada elemento da cadeia de comercialização está vinculado ao anterior 
por uma relação de dependência. O último elemento desta cadeia é o coletor, chamado o "cliente", e o 
primeiro _o exportador. A relação de dependência do coletor frente ao « patrão » se concretiza da maneira 
seguinte: o patrão adianta os bens necessarios para a sobrevivência do "cliente" (o "rancho", constituído 
por produtos manufaturados e as vezes farinha), cujo valor é subtraído do valor dos produtos florestais 
colhidos ou do seu ealárío. Be~ ~-=:.,;i,illli~f'.'~ rle acesso direto ao mercado, o "cliente" fica preso numa 
situação que quase impede qualquer iu<;.·u. • 
19As malocas são grandes construções medindo até 25 m de altura. A maloca não é uma simples 
moradia comunitária, é também um espaço fundamental para a realização dos rituais (ISAIFOIRN, 2000) 
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1999), mas observamos que há cerca de 40 anos, com o desabamento do mercado de 
produtos extrativistas, as famílias tiveram que se dedicar de novo à produção agrícola e 
enfrentaram a dificuldade da comercialização nessas regiões isoladas (Emperaire, 1999). No 
contexto da multi-localidade, o deslocamento até os pólos urbanos é sempre progressivo. 
Num primeiro tempo, a migração na cidade constitui uma complementaridade de recursos entre 
as zonas urbanas e rurais : uma parte da família muda para a cidade e/ou a migração 
desenrola-se em várias etapas, para comunidades sempre mais perto do centro urbano. 

• Outros impactos 
O extrativismo foi incluído aos sistemas de produção complexos, associando a 

exploração de uma ou várias espécies florestais à agricultura, a pesca e a caça. As atividades 
extrativistas e agrícolas se encaixaram durante os diferentes ciclos econômicos regionais ao 
longo deste século, e os povos indígenas garantiram sua autonomia alimentar graças à plurl- 
atividade. · 

O contato com o « brancos » causou uma forte erosão genética do material biológico 
cultivado pelos lndíos" (Clement, 1999a) e a introdução de novas espécies cultivavéis. De 
acordo com as entrevistas e Em pera ire and Pinton (2001) o principal cultivo é a macaxeira 
(conjunto de algumas variedades de mandioca doce, não tóxica) que tem a particularidade de 

. não exigir o sistema de transformação da mandioca brava e que se consume somente cozido. 
Os missionários introduziram também no século XIX os bovinos nas missões. 

Nos anos 1970, novos tipos de material agrícola foram introduzidos pelos imigrantes : o 
caetetú (ralo giratório para mandioca, manual ou com motor) e uma prensa para mandioca, de 
madeira, do tipo da prensa utilizada no Nordeste, que pode substituir o tipiti21• 
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• A zona de estudo antes dos anos 1970 
Antes dos anos 1970, em São Gabriel só havia algumas casas na beira do rio (atual 

bairro da Praia e da Fortaleza) e a missão salesiana. Os moradores eram principalmente 
antigos alunos do internato, trabalhando com os missionários (limpeza, construção etc.). Em 
São Gabriel, o internato chegou a abrigar 500 críanças", Os pais dos alunos, principalmente 
barés e caboclos, morando na beira do rio em "sítios" fora da cidade, iam regularmente em São 
Gabriel para trazer alimentos para suas crianças e trocar produtos (farinha de mandioca, frutas, 
peixes, fibras, artesanato) pelas mercadorias dos missionários (sabão, sal, facas, tecidos, 
anzóis etc.). Os Índios MAKU (etnia Dow) também costumavam ir para cidade para trocar ou 
vender carne de caça, 

As terras da Missão, reservadas e apropriadas desde a instalação dos missionários e 
incluindo o morro de São Gabriel, contava as roças onde os internos trabalhavam para cultivar 
a mandioca e a macaxeira, mas também o feijão, o arroz, o milho, as bananas e os cítricos. 
Tinha também uma dúzia de bovinos que se alimentavam na beira dos caminhos e na áreas 
abandonadas (não tinha pasto plantado). Apesar do trabalho dos alunos nas terras (4 horas por 
dia), a missão não era auto-suficiente (nomeadamente em farinha, frutas e peixes) e dependia 
da produção agrícola das famílias morando nos sítios nos arredores. 

A cidade contava também três famílias de comerciantes (família Gonçalves, 
Coimbra, Eracleto), descendentes dos portugueses, fazendo comércio de produtos 
extrativistas com as populações indígenas em toda a região (Rio Negro, Tiquié, Uaupés, 

20 Segundo (Clement, 1999a), os povos da Amazônia cultivaram ou manejaram pelo menos 138 espécies 
antes da chegada dos europeus. Muitos destes recursos fitogenéticos requeriam a intervenção humana 
para sua manutenção, ou seja, estavam num estado avançado de domesticação. Consequentemente, 
existiu um~ relação.entre.e declínio das populações indígenas da Amazônia e a p~rda.de_s_ewuecursos 
~enéticos após o contato. 
1 Ver figura 6. 

22 Entrevista com o Bispo Dom Valter Ivan Azevedo. 
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lçana). Durante a época da borracha (século XIX até os meados do século XX), os homens 
costumavam abrir roças no início da estiagem, e trabalhar a seringa, a sorva, o cipó durante 
todo o « verão », voltar a trabalhar na roça durante a época das chuvas (e às vezes trabalhar a 
castanha do Brasil durante esta época). Assim, embora o sistema do aviamento e do patrão 
itinerante fosse dominante na região, desde muito tempo as famílias do Rio Negro 
freqüentavam São Gabriel por razões econômicas e religiosas. 

c) Ocupação do espaço perturbando de São Gabriel a partir dos anos 1970 (ver figura 8 e 
9) 

1. 1973-1985 : O tempo das estradas, do ouro e fechamento do internato 
Nos anos 1970, o governo militar lançou o Plano de Integração Nacional (PIN), um 

programa de obras de infra-estruturas com o objetivo de integrar geopoliticamente a região 
amazônica ao resto do país. Entre 1972 e 1975, ocorreu a instalação dos batalhões militares do 
BEC e do BIS, o posto da FUNAI e dos trabalhadores das empresas de construção contratadas 
pelo exército para a abertura de estradas. Uma estrada (a BR-307), de cerca de 200 
quilômetros, foi aberta nessa época para ligar São Gabriel da Cachoeira, a sede municipal 
altorionegrina, à localidade de Cucuí, o povoado de militar na fronteira com a Venezuela 
formado na Segunda metade so século XIX, que hoje segue na vocação abrigando um Pelotão 
Especial de Fronteira do 5° BIS. Construiu-se também um trecho da Perimetral Norte, e o 
asfaltamento da pista até Camanaus. (ISA/FOIRN, 2000). Foi então que a cidade de São 
Gabriel começou a se transformar. Muitas pessoas da região também passaram nas firmas de 
construção e topografia que se instalaram em São Gabriel e a população urbana triplicou (ver 
anexo I, tabela 1 ). Estas obras, embora tenham levado a uma mudança no perfil 
populacional da cidade de São Gabriel da Cachoeira (a população triplicou, ver tabela), 
com a implantação de um Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, órgãos 
públicos, grandes empresas de construção cívil e de topografia que participavam da 
abertura das estradas mencionadas e outros comerciantes, não chegaram a representar 
uma colonização mais intensa, como ocorria à época em outras partes da Amazônia, 
com assentamentos de colonos do sul do Brasil e do nordeste em vicinais das grande 
rodovias. 

Com efeito, os estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto RADAMBRASIL no início 
da década de 70 desaconselharam veementemente qualquer iniciativa de colonização da 
região do alto rio Negro, apontando principalmente a extrema pobreza dos solos, seu 
isolamento e a dificuldade que seus rias apresentam à navegação (ver Projeto RADAMBRASIL, 
Vai. 11, 1976:360). 

Este processo teve várias conseqüências sabre a organização sócio-econômica da 
região e sobre a utilização e a ocupação do espaço periurbano. O poder público municipal, 
ligado aos militares, autorizou a atribuição e/ou a venda de grandes superfícies à particulares 
na beira das duas estradas, basicamente para funcionários das empresas de construção. Esta 
é a origem da maior parte das « fazendas », propriedades de grande tamanhos (>50 ha) de 
pessoas de outras partes do país. Alguns proprietários teriam utilizado estas propriedades 
como garantia de empréstimo para abrir um comércio. Assim, na sua maioria, os proprietários 
destas terras (os « fazendeiros ») são comerciantes e/ou ex-garimpeiros, militares, antigos 
funcionários das empresas de construção contratadas pelo exército. Outros, que tinham título 
de propriedade, venderam a terra para outros comerciantes e/ou pollticos. 

Alem disso, nesse período, grandes áreas são atribuídas ao Exército e à Aeronáutica, e 
em 1989, a Diocese demarca as terras que lhe pertenciam há várias décadas. Com a cidade 
crescendo, a Diocese não pode mais deixar o ~adú liv;& ,·,as ruas, e faz um curral e um pasto 
para o gado atrás do morro. Depois abatem o rebanho totalmente. 

Do ponto de vista sócio-econômico, a chegada deste contingente « de fora » 
- 12 - 
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Figura 8.1: Uso da terra e redes comerciais antes dos anos 1970 
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Figura 8.2: Uso da terra entre 1970 e 1985 
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Figura 8.3: Uso da terra entre 1985 e 1995 
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Figura 8.4: Uso da terra entre 1995 e 2002 
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(funcionários das empresas, militares, garimpeiros, comerciantes) com maior poder aquisitivo 
acarreta o desenvolvimento do setor terciário e do comércio, e isso, combinado à crise do 
extrativismo, acarreta a migração para cidade de familias indígenas oriundas de sítios e 
comunidades de toda a região. Os comerciantes instalam-se principalmente nos bairros do 
Centro e da Fortaleza, recém-abertos pelas empresas de construção. 

A partir de 1979, por falta de recursos, a Diocese começa a diminuir o número de alunos 
do íntemato e acaba fechando completamente no início dos anos 1980. 

As crianças não podem mais ser internas, o país têm que mudar para a cidade, ou, pelo 
menos, construir uma outra casa na cidade para manter os filhos na escola. Então estas 
famílias precisam fazer outras roças perto deste segundo domicílio. Algumas famílias mais 
antigas da região (barés, caboclos, tukanos do bairro da praia e do centro) obtêm a autorização 
da Diocese para fazer roças nas suas terras (terras vermelhas, férteis para a plantação de 
árvores frutíferas). Outras começam a fazer roças no atual bairro do Dabaru, mas o Areial . 
(futuros bairros) é uma caatinga deixada inexplorada. 

No mesmo tempo, de maneira contínua, o mercado dos produtos extrativistas diminui e 
o sistema inteiro se decompõe com a perda de influência e de poder dos comerciantes 
( « patrões » ). 

2. 1985-1995: expansão urbana, desenvolvimento da pecuária e da agricultura com o sistema 
de coivara na direção do Norte 

Em meados dos anos 1980, novos acontecimentos vieram alterar a situação. O Projeto 
Calha Norte previa o estabelecimento pelotões e colônias ao longo das fronteiras do norte do 
país, bem como melhorar a infra-estrutura de transporte e comunicação. Envolvia também a 
implantação de um pólo de desenvolvimento econômico baseado principalmente na mineração 
de larga escala (Schminck & Wood 1992). Em 1983, a descoberta de ouro na Serra do Traíra 
(rio Tiquié) acarreta uma « febre » do ouro, deslocando índios de toda a região (inclusive de 
São Gabriel), e atraindo garimpeiros de outras partes do país (Nordeste principalmente) e, em 
seguida, empresas de mineração. No alto rio Negro, a implantação deste programa veio dar 
garantia às operações das empresas de mineração Paranapanema e Gold Amazcn, que, desde 
1985, passaram a atuar na região.Além de ficar longe da Serra, São Gabriel é a cidade mais 
perto e toma-se o ponto de chegada e de saída dos garimpeiros (alguns se instalam na cidade) 
e o principal lugar de comercialização do ouro. 

O contínuo afluxo de familias (algumas com dinheiro obtido na garimpo) acarreta, em 
1985 a construção do bairro do Dabaru pela prefeitura. Esta abertura ocasiona ainda outras 
migrações porque são oferecidas por sorteio no mesmo período aproximadamente 200 casas. 
Logo, as espécies frutíferas que eram presentes nas roças localizadas no Dabaru (açaí, 
cupuaçu) são freqüentemente aproveitadas para constituir um quintal atrás das casas. 

Outras famílias mais desprovidas, oriundas de regiões mais remotas (lçana, Tiquié), não 
têm os recursos para construir uma casa, nem a rede de parentesco e de alianças que failitaria 
a vida na cidade, contra uma ajuda na roça do hóspede. Freqüentemente, após morar um 
tempo numa comunidade perto da cidade, são empregados e moram nas fazendas ao longo 
das estradas de Cucuí et Camanaus. 

Com a circulação de dinheiro gerada pela febre do ouro, e num contexto de inflação, o 
investimento nas cabeças de gado toma-se muito rentável para os comerciantes23• Nas 
fazendas das margens das duas estradas, os donos mandam derrubar e plantar pasto em 
grandes superfícies, e aumentam seu rebanho porque os pastos são muito produtivos durante 
os primeiros anos. 

As famílias indígenas antigas na cidade e próximas à Igreja (antigos internos), morando . 
ncs bairros .da- Praia, São Jorge e do Centro s20 autorizados. pela Diocese .a fazer roças nas 

23 ~anizam às vezes o garimpo (adiantam o rancho, fazem crédito para garimpeiros) 
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suas terras, mais próximas e férteis, e logo não tem mais vagas para os recém-chegados. Os 
moradores do Dabaru, que não podem fazer roças nas terras da Diocese, começam a explorar 
a zona .situada atrás da caatinga do Areial (atual colocação do Assentamento Agrícola} onde 
podem ter acesso à floresta densa sobre terras boas e medíocres (mosaico ultisol/oxisol), e nas 
propriedades privadas situadas na margem do rio (atrás das parcelas onde tem pasto, nas 
terras do Juscelino e de Seu Peixar por exemplo). 

Paralelamente, várias zonas na beira do rio, que eram sítios viraram comunidades com 
a chegada de novas familias (ex. de Tapajós, São Sebastião). Por último, algumas novas 
comunidades se instalam na beira da estrada de Camanaus (ltacoitiara Mirim, Arelaf"). 

Em 1995, a Prefeitura abre uma estrada saindo do Dabaru até a jazida de areia do 
Areial, para aproveitar esta jazida, e o trecho é invadido rapidamente por antigos garimpeiros 
que construem uma casa na beira. 

3. 1995-2002 : Nova expansão urbana, expansão agrícola dirigida e diminuição relativa da 
pecuária ao longo das estradas. 

Entre 1996 e 1998, segundo nossos informantes, foram principalmente « pessoas de 
fora », ex-garimpeiros que desmataram pouco a pouco a zona do Areia/, tomaram posse e 
construiram casas, enquanto a Prefeitura começava a regularizar as terras onde vários 
moradores do Dabaru já tinham roças com o projeto de Assentamento Agrícola Teotônio 
Ferreira. Em 1998, a Prefeitura abre o bairro do Areial, oferecendo por sorteio 300 parcelas de 
terra para construir casas. · 

Os habitantes do Areial são, na maior parte, os recém-chegados da cidade, e de origem 
muito variada (Rio Negro, lçana, Tiquié). Alguns obtiveram um lote no Assentamento Agrícola, 
mas muito distantes (3 h de caminhada). Outros conseguiram obter de algum parente um 
pedaço de capoeira perto da cidade, mas muito pequeno (< 0,5 ha). Muitas famílias não têm 
terras a cultivar bastante perto, eles sobrevivem com a aposentadoria de um parente, ou fazem 
artesanato de pau brasil (extração da madeira nas terras « devolutas » ), ou encontraram 
trabalhos diários (construção, limpeza, capinar os quintais na cidade etc.). 

Em 1998, as Terras Indígenas do Rio Negro são demarcadas. Ainda é difícil avaliar o 
efeito que teve este evento sobre a dinâmica de ocupação da região periurbana de São Gabriel 
Por um lado, a exclusão dos comerciantes « brancos » fora das Terras Indígenas talvez foi, 
como alguns afirmam, um fator de atração das famllias para São Gabriel, porque as 
mercadorias não vão mais até as comunidades isoladas. Porém, o comércio indígena 
desenvolveu-se bastante porque as associações indígenas adquiriram vários barcos 
comunitários. 

Pelo processo histórico complexo de apropriação do espaço por diferentes atores locais, 
junto ao crescimento urbano e da evolução do contexto sócio-econômico regional, a zona de 

r ! estudo apresenta um mosaico de espaços que correspondem à um conjunto heterogêneo de 
r I direitos fundiários locais variados, assim como unidades de paisagem e práticas agrícolas 

r: 

8/ A paisagem agrária traduzindo uma colonização agrícola progressiva : o 
zoneamento 

Na base do estudo da imagem de satélite da região e de nossas observações de 
campo, constítuznos o zoneamento seguinte, assim como um mapa preliminar do estatuto das 
terras (ver figuras 9 e 1 O e anexo 1, tabela 3) . 

diferentes. 

r-. . 
24 Trata-se de comunidades de famílias Baniwa e Kuripako, oriundas do lçana e seus afluentes que se 
mudaram integralmente na região de São Gabriel há cerca de anos. 
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Figura 9 : Mapa preliminar do estatuto das terras 

Mapa preliminar do estatuto das terras 
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a} Espaço urbano (ZO) 
Contém os diferentes bairros da cidade de São Gabriel, e as áreas urbanas não 

construídas entre os bairros, que, especialmente nos recentes bairros, contém parcelas de 
capoeiras improdutivas a serem loteadas. Os bairros principais são a Praia, a Fortaleza na 
beira do rio, o Centro, a Boa Esperança no pé do Morro da Diocese (que constitui uma 
"reserva" no meio da cidade), e os bairros mais recentes do Dabaru e do Areia\. A zona Z 0.1 
inclui as comunidades assim como a área de uso agrícola dos moradores. Segundo nossos 
informantes, estas áreas de uso faziam parte de terras devolutas, onde a prefeitura autorizou 
uma concessão de uso (caso de ltacoitiaria Mirim, Areial). Para as comunidades ribeirinhas, 
mais antigas, a áreas de uso justificam-se pela antiguidade de ocupação do lugar. 

b)Zona das margens e das ilhas do Rio (21} 
É uma zona de exploração agrícola antiga, caracterizada pela presença de um mosaico 

de roças e capoeiras, em terras altas (oxisols/ultisols}. Os moradores praticam um sistema de 
produção baseado na agricultura de corte e queima em floresta densa para o cultivo da 
mandioca. São localizados numerosos sítios e algumas comunidades. Os deslocamentos entre 
os sítios, as comunidades e a cidade são freqüente por canoa ou rabeta (barco com pequeno 
motor). 

Na margem direita do Rio, observa-se uma faixa de capoeira de 500 m à 1000 m de 
largura, mas a expansão agrícola é limitada pela proximidade de uma zona extensa de caatinga 
(zona 5.2). De acordo com nossas observações, os solos que predominam são de tipo latosolo, 
mas às vezes encontram-se zonas de u/tisols nas bordas. As terras pertencem principalmente a 
moradores antigos na região (famílias Barés, caboclos25, Tukanos) mas existem algumas 
comunidades mais recentes (Baniwas26). Essas «propriedades» na beira do rio têm uma 
superfície variável e mal conhecida (de 10 à 100 ha) porque são raramente demarcadas 
fisicamente, sobretudo pelo fundo, na margem direita. Os proprietários têm às vezes um titulo 
que indica o nome, o tamanho e a localização. Nesta zona (Terra Indígena na margem direita, 
terras do município na margem esquerda) os proprietários e suas familias podem fazer roça 
onde querem e emprestar um pedaço de terra a alguém (membro da familia ou recém 
chegados que, em troca, dão às vezes alguns produtos da roça}. 

e) Zona periurbana próxima (22) 
Esta zona apresenta um mosaico de capoeiras novas e roças. Os solos predominantes 

são do tipo « vermelho argiloso » ou seja, os 'podzóllco vermelho-amarelo. Os moradores 
praticam um sistema de produção baseado sobre o sistema de corte e queima da floresta para 
o cultivo da mandioca (sistema de coivara) em capoeiras novas (< 5 anos}, e em áreas muito 
pequenas (< 0.5 ha disponíveis). A redução da disponibilidade em terras acarreta uma redução 
dos tempos de pousio, e uma conseqüente redução dos rendimentos. De vez em quando, 
pratica-se nesta zona uma especialização na produção de hortaliças. Os produtores sempre 
chegam nas parcelas pelos caminhos ou pelas estradas, a pé. Esta zona contém a Terra da 
Diocese, perto do centro urbano, atrás do morro de São Gabriel. Desde cerca de 40 anos, a 
Diocese autorizou algumas dezenas de famílias a fazerem roças lá, mas sem garantir 
qualquer direito sobre a terra •. As familias não são autorizadas a instalar benfeitorias 
(espécies perenes, casas definitivas) porque a Diocese pode solicitar os lotes se for 
necessário. A Diocese mandou abrir uma grande estrada nestas terras em janeiro 2002, 
destruindo algumas roças, porque tem a intenção de dividir a zona em lotes. 

Assim, toda a zona 2 sofre uma « pressão » de urbanização muito forte. 

25 Os caboclos são, na origem, mestiços entre Índios e coionos portugueses. Atualmente estâ pâlâvrã se 
ªflica para toda a população amazônica mestiça. 
2 Exemplo do sítio Yamado 
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Os produtores sofrem também nesta zona o problema do roubo da produção e do 
material agrícola. A maioria dos produtores desta zona tem pelo menos um título especificando 
o nome e a localização aproximativa da roça, o que pode constituir depois o direito de ter uma 
propriedade urbana e construir uma casa, à exceção o caso das explorações localizadas nas 
propriedades privadas ao oeste da cidade (terra do Juscelino e de Seu Peixar, por exemplo) e 
nas terras da Diocese. 

d) Zona de colonização agrícola dirigida (23) 
Esta zona é caracterizada pela existência de um projeto de Assentamento Agrícola, 

iniciado em 1995. O Projeto da Prefeitura previa distribuir lotes para os recém-chegados na 
cidade e a organização da colonização agrícola já existente nesta zona. O «Assentamento 
Agrícola Teotônio Ferreira » tem como estrutura principal duas estradas («Areial » e « 
Cachoeirinha ») e seis ramais, delimitando 362 lotes de 1 O ha (200 x 500m). As famílias 
recebem um título de concessão de uso agrícola para estes lotes que pertencem ao 
município e não podem vendê-los. A Prefeitura repassa a outros interessados os lotes que 
não foram valorizados após alguns anos. 

A maior parte desta zona é muito remota, ainda coberta por uma floresta densa e o 
acesso é feito a pé, por estrada e depois varadouros. As margens da zona constituem uma 
frente de expansão agrícola. Os solos predominantes são do tipo latosolo vermelho-amarelo 
distrófico e alguns lotes apresentam manchas de caatinga mal drenadas ( << chavascais » ). As 
familias beneficiadas praticam sempre o sistema de produção baseado no sistema de coivara 
em floresta densa para cultivo da mandioca. A exploração da madeira é importante. 

Dividimos a zona com uma zona Z 3.1, mais próxima da cidade e das duas pistas do 
assentamento. O acesso às parcelas pode ser feito por bicicleta, caminhão ou táxi. Trata-se de 
uma zona onde há maiores problemas de roubo e onde o início do processo de urbanização é 
mais importante. Os produtores desenvolvem sistemas de coivara para cultivo de mandioca, 
mas plantam sempre espécies perenes após o ciclo de mandioca (pomares pluri-específicos ou 
bananais) associando às vezes uma horta e uma pequena criação (avicultura, piscicultura). 

A maior parte dos produtores que têm roças na zona 3 são moradores relativamente 
recentes na cidade. Geralmente, aqueles que chegaram há 25 anos têm as terras mais 
próximas, e os mais recentes obtêm lotes na frente de expansão agrícola (cerca de 3 horas de 
deslocamento). 

e) Zona de produção pecuária (24) 
Localizada principalmente na beira das duas estradas saindo da cidade, esta zona é 

caracterizada pelo predomínio de fazendas, ou seja, grandes propriedades particulares (> 50 
ha), cujo acesso é feito por carro. Estas fazendas apresentam três grandes tipos de valorização 
: na beira das estradas, observa-se largas áreas desmatadas e plantadas com pasto (com uma 
profundidade de 50 à 200 m), antigos pastos abandonados virando capoeira, e sempre atrás 
uns espaços de floresta densa não exploradas pelos proprietários. Em algumas propriedades, 
toda a superfície fica não valorizada porque foi comprada recentemente ou porque o 
proprietário abandonou totalmente as atividades agrícolas. As zonas Z 5.2 e Z 5.4 são o 
conjunto destas terras não valorizadas mas onde o acesso está proibido para famílias que 
querem fazer roças. De vez em quando os proprietários autorizam a exploração de madeira. 

Os proprietários desenvolvem um sistema de produção baseado na pecuária 
(bovinocultura, suinocultura, avicultura, avicultura, piscicultura) associado às vezes com 
fruticultura e hortas equipadas. Os prop, íetários são, na maioria, comerciantes oriundos de 
outras regiões do Brasil que chegaram a partir dos anos 1970, empregando mão-de-obra 
assalariada. Conip1õ;1n:t1n.~ua~.t~iiã.S e têm um título definitivo de propriedade. . 

Na estrada de Cucuí, os solos são do tipo podzólico vermelho-amarelo, muito 
compactos e ricos em silt, então estas terras são menos férteis e valorizadas do que na estrada 
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de Camanaus (onde predomina o latosolo vermelho-amarelo distrófico). 
Na faixa de terra localizada entre a estrada de Camanaus e o Rio, atrás das fazendas, 

há também explorações familiares. Ficam longe da cidade, são maiores, e pertencem à famílias 
relativamente antigas na cidade (20 anos) e que não têm lote na colônia agrícola. O acesso é 
feito por ônibus até a entrada dos caminhos na estrada e depois a pé (pelo menos uma hora de 
caminhada). Os produtores praticam um sistema da produção baseada na cultura de mandioca 
com o sistema de coivara em floresta densa, do mesmo tipo que na zona 1. 

Algumas grandes fazendas de bovinocultura estão localizadas na beira do rio (zona 4). 
No leste da zona de estudo, a ilha de Camanaus apresenta alguns hectares de pasto onde 
ficam uma parte das cabeças de gado de um fazendeiro, e cujos moradores cuidam e recebem 
50% dos produtos. Esta zona de beira contém também duas fazendas: uma, perto da cidade 
é uma das mais antigas da região, pertencendo ao antigo prefeito Juscelino, neto do 
principal comerciante da época do extrativismo (Graciliano Gonçalves) que já tinha gado, 
e a outra pertence a um comerciante que comprou 100 ha na margem direita (um ano antes da 
demarcação das Terras Indígenas) e que começa a bovinocultura. 

f) Zona de florestas densas (25) 
Z 5.1: de terra firme 

São áreas de floresta de contato Terra firme/caatinga, quase sem uso agrícola. 
Z.5.2: de caatinga 

São umas áreas com relevo ondulado e as terras cobertas de caatinga de maneira 
contínua, apresentando podzols. 

Sobrepomos algumas áreas apresentando direitos fundiários particulares: 
Primeiro, há as terras privadas, com título de propriedades (na maior parte, as fazendas) 

onde o acesso e uso dos recursos é restrito. Dentro delas, há o caso particular da terra da 
Diocese, terra privada desde o início do século, onde a Diocese autoriza cerca de 30 famílias a 
cultivar, sem direito sobre a terra. 

Além disso, há as terras reservadas para Instituições federais (o Exército, para 
Aeronáutica e para o SIVAM), onde é proibido usar os recursos florestais. 

A zona de expansão agrícola, ou seja, o assentamento municipal, é uma área no norte 
da cidade, de terras divididas em lotes de 1 O ha com um título de concessão de uso agrícola 
(zona 3). 

Por fim, há a terra Indígena Médio Rio Negro I na margem direita do Rio, onde as terras 
pertencem à União com usufruto exclusivo para as populações indígenas locais. Os restantes 
das terras "virgens" são terras desocupadas, pertencendo à União (e assim dependentes do 
INCRA), chamadas« terras devolutas». 

Conclusão parcial 
Na história recente da região, caracterizada pelo crescimento urbano acelerado, o 

processo de ocupação de espaço periurbano resultou na formação de um mosaico de direitos 
fundiários extremamente diversificados, formais e informais. Este processo afetou a 
composição atual das unidades de paisagem e das estratégias produtivas familiares. 
O mapa de zoneamento indica a direção da atual expansão agrícola em SGC (de Sul para 
Norte, onde se localiza o assentamento agrícola). Vemos que este é praticamente o único eixo 
possível de expansão da agricultura familiar, uma vez que o restante do espaço é 
« bloqueado » por grandes propriedades privadas e terras reservadas para o Exército e a 

r ·-~j Aeronáuíica . .;,;, a..:. :.,~rc'r.:i. situadas na margem direita do.--Rio Negi"~ .::e.~;·:~!: à cicade, além de 
0 serem parte da Terra Indígena Médio Rio Negro 1, apresentam uma larga faixa de caatinga que 

impede a expansão da atividade agrícola. r, 
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C/Apresentação do sistema agrário atual : os diferentes sistemas de 
produção, sua localização, o vínculo com a história e o acesso as terras 

Após a colonização e a ação dos salesianos, os sistemas familiares de coivara para 
plantio Após a colonização e a ação dos salesianos, os sistemas familiares de coivara para 
plantio de mandioca se transformaram e se adaptaram, incorporando o extrativismo, a 
pluriatividade, e a dependência de São Gabriel cresceu. 

Desde os anos 1970, com, entre outros, as modificações do sistema educativo, o 
declínio do sistema econômico do extrativismo, a criação de novos empregos na cidade, 
algumas famílias que já tinham roças em sítios na beira do rio, obtidos por herança, se 
instalaram na cidade. Agora, usualmente possuem dois locais de produção: um na beira do rio 
num sítio ou numa comunidade (21 ), outro na zona periurbana próxima (22) (porque tiveram 
acesso as terras mais próximas do centro, notadamente nas terras da Diocese). Porém, não 
praticam os mesmos sistemas de produção. Na beira do rio, onde não falta a floresta densa, 
praticam sempre o sistema de cultura de mandioca após corte e queima em floresta densa 
(em "mata virgem" ou em capoeiras velhas de pelo menos 15 anos). Na zona 2, por causa da 
falta de espaço disponível, pratica-se de um sistema de cultura de mandioca após corte e 
queima de capoeiras novas (de 3 à 8 anos), onde observa-se uma perda da diversidade das 
espécies e das variedades cultivadas (especialmente no caso da mandioca) e uma diminuição 
dos rendimentos. Em geral, estas roças constituem uma produção para complementar a 
alimentação familiar e requer menos tempo de trabalho. 

Com o desenvolvimento da infra-estrutura na cidade, das estradas e do comércio, 
famílias oriundas de outras regiões com capital financeiro, desenvolveram sistemas de criação 
bovina sobre pastos plantados, em terras {>50 ha) na beira das estradas, compradas ou 
doadas pelo município, valorizadas pela estrada e um título de propriedade definitivo. Na 
maioria, os homens, oriundos do Nordeste com tradição de pecuária, são comerciantes 
poderosos na localidade. Eles não trabalham a terra, mas empregam uma mão-de-obra 
assalariada de origem local (indígena principalmente). 

Na década 1980-1990, a chegada de novas famílias indígenas na cidade, por causa, 
entre outros, de um novo crescimento econômico (volta do garimpo, aumento da demanda em 
serviços etc.), acarretou a exploração de zonas mais remotas, seguindo um eixo de expansão 
Sul-Norte (23). O sistema de cultura é análogo ao primeiro apresentado (na floresta densa). 
Algumas famílias mantêm roça na comunidade ou no sítio de origem. No início deste período, 
as famílias que chegaram tiveram acesso à zonas mais próximas do centro urbano (2.3.1 ); ou 
seja, as parcelas que ficaram próximas das duas pistas abertas am 1995 (Areia! e 
Cachoeirinha). Várias famílias nesta sitaução dependem essencialmente da agricultura. 
Praticam sempre a plantação de árvores frutíferas com cultura de mandioca como 
complemento após corte e queimada da floresta. Possuem sempre têm somente uma 
exploração e são pouco móveis. 

Novas famílias, oriundas de outras partes do país, chegaram a partir do final dos anos 
1980 com capital (ex-garimpeiros, ex-empregados em Manaus vindos tentar a chance no 
comércio, taxistas) compraram terras na beira das estradas de Camanaus e Cucuí. As vezes, 
não valorizam suas terras (investimento fundiário) mas podem ter uma criação bovina sobre 
pasto, associado à pequenas criações de galinhas, ovinocultura, piscicultura (24). 

Frente à demanda urbana, alguns produtores familiares ou proprietários desenvolvem 
um sistema da cultura de hortas, praticado em quase todas as zonas (21, 22, 23.1 e 2.4), com 
dois níveis de equipamento em função do capital disponível, mas sempre se trata de famílias 
que dispõem da mão-de-obra· suficiente (aecalarlada) ou terras perto do domlcítior-Oonstrnn 
sempre um sistema de que remunera em curto prazo. Por fim, o experimento de piscicultura 
se encontra, em pequena ou grande escala, em quase todas as zonas, para produzir alimentos 
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protéicos, raros na região. 
Identificamos então seis sistemas de cultura: a) dois são sistemas de coivara de 

cultivo da mandioca, orientados para o próprio consumo, que se diferenciam principalmente 
pela idade da capoeira, b) um sistema de plantação de espécies frutíferas perenes após corte e 
queima e ciclo da mandioca, c) um sistema de cultivo de hortaliças baseado na fertilização 
orgânica, d) um sistema de plantação de pasto após corte e queimada de floresta densa ou de 
capoeira para bovinocultura e ovinocultura, e, e) o sistema do quintal (árvores frutíferas 
plantadas ao redor do domicílio urbano e da casa localizada perto das roças, a « casa de 
farinha » ). 

Identificamos três principais sistemas de pecuária: a bovinocultura, a ovinocultura, 
ambas sobre pasto plantado, e a piscicultura. Observamos dois casos de suinoculturas (de 10 à 
15 cabeças) e duas pequenas criações de galinhas. 

Nota : esta reconstituição é uma modelização. Claro, existem numerosas exceções à 
este esquema. Podemos notar, por exemplo, o caso de uma familia Baniwa, com poucos 
recursos, que chegou há dois anos em São Gabriel, sem capital, desde o Rio lçana, morando 
no novo bairro do Areia!. Encontrou um pedaço de terra numa encosta do Morro da Diocese. A 
parcela é emprestada por um outro morador que já tinha a autorização de cultivar neste lugar. 
Esta família planta mandioca nesta parcela (localizada à 15 minutos a pé do domicflio) 
enquanto espera receber um lote no Assentamento Agrícola. Eles têm também umas roças 
ainda produtivas na comunidade de origem (a mais de dois dias de barco) onde as mulheres já 
estiveram uma vez e voltaram com grandes quantidades de farinha (suficiente para sustentar a 
familia durante três meses). 

Terceira parte. O sistema agrário atual: caracterização· técnica e 
análise sócio-econômico 

Aí Caracterização dos sistemas de cultura e de pecuária 

a) Sistemas de cultura 

1.Sistema de cultura de mandioca após corte e queima em floresta densa (Zona 1 e 3). 
Estrutura 
Superfície : 8 à 30 h atribuídos, 
Mão-de-obra: essencialmente familiar 
Material agrícola mínimo (terçado, machado, material para fabricação da farinha de mandioca) 
e às vezes um ralo giratório, manual ou com motor ( «caetetu») e/ou uma motosserra. 

Descrição 
Sistema de cultura da mandioca após corte e queimada, caraterizado pela abertura de 

uma roça em floresta densa, e uma ou duas vezes por ano, em capoeira nova ( 2 - 8 anos). Na 
roça aberta na floresta densa, a mandioca é somente replantada uma ou duas vezes (segundo 
as necessidades) e a roça é abandonada para capoeira após 3 à 5 anos. 

Distinguimos três fases na evolução do sistema 
• Durante os primeiros cinco anos de instalação: a superfície cultivada é igual à superfície 

desmatada. As primeiras roças são abertas de maneira exclusiva em floresta densa, e a 
exploração não tem ainda quintal ao redor da «casa de farinha». 

• Até'2p anos de exploração no mesmo lugar: as roças, são ãbertas em floresta densa e 
capoeira. 
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• Após 25 anos de exploração no mesmo lugar : o produtor não tem mais floresta densa 
(considerando 0,3 ha desmatado porano ou 1,5 ha cada 5 anos para lotes de cerca de 10 ha). 
As vezes, a superfície disponível diminui por causa da aumento das unidades de produção 
agrícola e da expansão urbana, e o desmatamento de toda a floresta densa acontece mais 
rapidamente, após 15 anos. O produtor trabalha então só em capoeiras e o sistema volta-se 
para o segundo tipo de sistema de cultura de mandioca de corte e queima da floresta (ver 2: 
nesta parte). 

Os diferentes espaços cultivados e suas funções (ver figura 11) 
Diferentes tipos de espaços são cultivados neste sistema. Tomamos o exemplo de uma 

família com dois trabalhadores que dispõem e exploram dez hectares há cerca de oito anos, 
localizada a uma hora e meia da cidade. Os espaços cultivados são : a roça de floresta densa 
(« roça de mata virgem»), a roça de capoeira, o quintal perto da << casa de farinha» (na 
exploração),e o quintal da casa da cidade (os dois últimos fazem parte de um outro sistema de 
cultura). 

É somente após do segundo ou terceiro ciclo de cultura sobre a mesma parcela que os 
produtores começam a plantar espécies perenes. As roças são abertas nas partes da capoeira 
que contêm poucos árvores. Enquanto as árvores são plantadas, a mandioca é replantada 
várias vezes e sempre capinada. Depois, a parte final capinada e sem mandioca constitui o 
pomar ou o quintal. Durante a primeira abertura de roça num terreno, uma parte da roça é 
transformada em quintal ao redor da «casa de farinha ». 

Estudo técnico do sistema de cultura: 
Uma grande roça de 0,3 ha em média é aberta quase cada dois anos. Para uma famflia 

que consume entre 3500 e 4500 kg de mandioca por ano27, com um rendimento de cerca de 12 
000 kg/ha para a primeira plantação, o tempo de coleta é de cerca de um ano, então de mais 
de dois anos com um replantio. Assim, fazer uma vez por dois anos uma roça na floresta densa 
poderia ser suficiente par prover as necessidades de uma familia, mas observamos que elas 
abrem, durante os pequenos períodos secos, umas roças pequenas (de cerca de O, 1 hectare) 
em capoeiras novas, com vários motivos : 

• Nas roças de capoeira, os pés de mandioca amadurecem mais rapidamente (a partir 
de 6 à 7 meses)28 e as parcelas podem ser derrubadas em quase qualquer momento do ano, o 
que permite repartir no tempo os períodos de coleta afim de esperar que uma outra roça seja 
«. madura » . 

• Nos caso da falta de mão-de-obra (problema de saúde, trabalho remunerado), estas 
roças permitem garantir a segurança alimentar durante uma parte do ano. De outra parte, se a 
roça aberta na floresta densa é « perdida » (chuva tardia ou precoce, falta de estacas para 
plantar) a roça de capoeira representa uma alternativa. 

• As roças de capoeira permitem cultivar espécies que têm um tempo de maturação 
curto (macaxeira, maracujá), e são assim pouco capinadas e rapidamente abandonadas. 

• Por último, e sobretudo, permitem conservar as manivas de mandioca (as estacas). 
Após várias transplantações na roça aberta na floresta densa, os tubérculos de mandioca ainda 
são grandes e bons para consumir, mas sempre as estacas são mais finas e mais secas que. 

27 
Consideramos: 70 kg de mandioca (2 paneiros de 35 kg) por lata de farinha (12 L). Uma família média 

(4 crianças) consume entre 3 e 4 latas por mês, e vende uma à dois por mês. As necessidades são em 
médio de 40 kg de farinha por família tipo, ou seja, cerca de 245 kg de tubérculos. O coeficiente de 
transformação é em média de 16%, mas tem que lembrar que outros produtos alimentares são 
groduzidos ao longo da fabricação de f.:::l:"i:;~~ cc x::~~:-:;:;~. - 
8 
Os produtores dizem que é por causa oa esuurura do solo nas capoeiras : é mais móvel e contém 

menos raízes que podem limitar o crescimento e a maturação da mandioca. Porém uma roça de floresta 
densa têm a vantagem do desenvolvimento menor de ervas daninhas. 
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Figura 11 : Esquema dos diferentes espaços cultivados e de suas relações nos 
sistemas de coivara 

Exemplo de uma família com um lote de 10 ha há 8 anos no Assentamento agrícola 

I 
J 

I 



De cima para baixo e da esquerda para a direita : no caminho da roça, saindo de São 
Gabriel / Uma roça aberta na floresta densa durante a coleta, no primeiro ano de produção 
(a fumaça vem da queimada dos galhos e das ervas daninhas) / primeiro tratamento dos 
tubérculos na roça/ O replantio de outras espécies (aqui, o maracujá) no lugar onde foram 
queimadas as ervas daninhas e os galhos. 



r: 

r 

r: 
r: 
r: 

durante a primeira plantação. Assim, tem que aproveitar as manivas durante os primeiros 
plantios de mandioca, e como uma estaca de mandioca sobrevive somente durante algumas 
semanas após ser cortada, mesmo se é enfiada na terra, a abertura rápida de uma roça em 
capoeira nova é sempre indispensável para replantar e conservar estas estacas. As melhores 
manivas são selecionadas e replantadas na roça seguinte, aberta em floresta densa. 

As roças abertas nas capoeiras têm vários funções : participação à adaptação à 
falta de mão-de-obra, manejo do risco e conservação do material fitogenético. 

r: 

Itinerário técnico 
• A técnica de corte e queima na floresta densa é a seguinte: tem que roçar a floresta 

com terçado e depois derrubar os grandes árvores com machado. A roça é deixada para secar 
(ver calendário de trabalho na parte 1 8/ d.). No final de um dia quente, tem que botar fogo às 
árvores da roça seca, com vários pontos de fogo. 

• Plantação 
No solo da roça bem fertilizado pelas cinzas das árvores queimadas, as plantas 

exigentes (ierimum, pimentas, feijão, maracujás, banana) podem ser plantadas primeiramente. 
Os produtores aproveitam os tempos de maturação das espécies plantando em épocas 
diferentes. Eis um exemplo : planta-se primeiro as mudas de mandioca, enfiando as estacas na 
terras ou enterrando, com uma grande distância entre cada pé (cerca de um metro). Logo, as 
mudas de abacaxi (com maturação longa) são plantadas ao longo dos grandes troncos mal 
queimados. Em certos lugares mais ricos em cinza, planta-se feijão e maracujás (com 
maturação rápida) e em outros lugares a batata doce cujas folhas cobrem o solo em seis 
meses. As bananeiras são plantadas preferencialmente nos pequenos buracos, mas úmidos, 
onde a mandioca não cresce. Finalmente, às vezes, algumas espécies frutíferas que resistem 
ao fogo são plantadas (pupunha, tucumã). 

• Maturação e capina da roça 
Numa roça deste tipo, a mandioca demora pelo menos um ano para amadurecer, mas 

se pode arrancar a partir de oito meses as variedade com tubérculo branco para extrair a 
fécula. De maneira geral, capinam duas à três vezes durante este período. 

• Colheita e replantio 
A colheita da mandioca agrupa várias operações : primeiro « limpa-se » o pequeno 

espaço que será arrancado (entre 1 O e 25 m2}, ou seja, capinar manualmente e cortar a parte 
superior do caule de mandioca. Em seguida os pés de mandioca são arrancados um por um 
lentamente. Os produtores utilizam sempre as variedades brancas, que constituem cerca da 
metade da coleção de manivas para a obtenção de fécula, enquanto as variedades amarelas 
são procuradas para a fabricação da farinha e dos beijus amarelos. Os caules de mandioca os 
mais vigorosos (com grande diâmetro e não secos) são quebrados em pequenos ramos. As 
futuras mudas (« manivas ») são enfiadas no mesmo lugar antes de ser replantadas um outro 
dia, na mesma roça ou numa outra. Os caules inúteis e as folhas de mandioca são agrupados 
com as ervas daninhas e o todo é queimado quando fica seco (após alguns dias). No lugar 
onde queimou, a concentração de cinzas permite a plantação de outras espécies exigentes: 
cana de açúcar, maracujá, pimentas etc. 
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Tempo de trabalho estimado para o sistema de cultura de mandioca após corte e queima 
de floresta densa durante a primeira plantação de mandioca (durante 2 anos em média). 

Número de dias de trabalho Operação 
necessários I hectare cultivado 

Roçar-derrubar-queimar . --·---- 
Plantar 

80 

Capinar 1, 2 e 3 
íO 

32 
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Arrancar + replantar + preparação da 
farinha de mandioca e outros alimentos 19029 

derivados 
Total 312 

Os produtores podem assim plantar e replantar a mandioca várias vezes. Neste caso, 
geralmente, eles não capinam mais a roça durante a maturação mas somente na hora de 
arrancar. 

Pouco a pouco as ervas daninhas e as árvores" crescem e a mandioca que fica não é 
mais arrancada. A capoeira (regeneração das ervas, dos arbustos e da floresta) é explorada 
ainda durante 1 à 4 anos para aproveitar as espécies ainda produtivas (banana, abacaxi, 
árvores frutíferas). O umari, por causa da perenidade e de sua aptidão à acompanhar a 
regeneração florestal, é uma espécie particularmente utilizada como marcador de território. As 
novas capoeiras podem constituir também umas reservas de mudas, mas o cuidado e a 
utilização é sempre difícil por causa da proliferação das « formigas de fogo» e das serpentes 
(particularmente perigosos na região). 

A abertura de uma nova roça significa a transferência de mudas (de mandioca, de 
abacaxi, de banana) desde a velha roça até a nova. As outras espécies são geralmente 
plantadas com as sementes de frutas produzidas na exploração (em roça ou na floresta) ou 
compradas. A renovação da fertilidade é assim garantida pelo crescimento da floresta após o 
primeiro ciclo de cultura e a queimada da capoeira durante o segundo ciclo, e pela 
concentração de fertilidade durante o ciclo de cultura através da queimada dos caules e folhas 
de mandioca e das ervas daninhas para beneficiar as espécies cultivadas. 

2. Sistema de cultura de mandioca após corte e queima em capoeira nova (2 à 6 anos), (zonas 
20, 22) 
Estrutura 
Superfície : 0,3 à 1,5 ha 
Mão-de-obra : essencialmente familiar 
Material agrícola mínimo (terçado, machado, material para fabricação da farinha de mandioca) 

Descrição 
Sistema de cultura da mandioca após corte e queimada, caraterizado pela abertura de 

uma roça em capoeira nova ( 2 - 6 anos) quase cada ano. Toda a superfície detida é cultivada. 
Após vários ciclos de cultura, quando os rendimentos chegam demais baixos e as tarefas de 
capina demais penosas, as roças são transformadas em pomar (à exceção das terras da 
Diocese e das terras privadas) afim de instalar um futuro domicílio. 

Estudo técnico do sistema de cultura 
Os produtores replantam os pé de mandioca duas à quatro vezes na mesma roça. 

Abrem roças de cerca de O, 1 ha, em capoeiras de 2 à 6 anos. A medida dos rendimentos (ver 
anexo 1, tabela 4) mostra que a redução do tempo de pousio causada pela fraca disponibilidade 
em terras acarreta uma forte diminuição dos rendimentos, que são divididos por dois. Esta 
tendência confirmada os resultados de Grenand (1996). 

Para uma família consumindo entre 3500 e 4500 kg de mandioca por ano, com um 
rendimento de cerca de 7500 kg/ha para a orimeira plantação, o tempo de coleta chegaria entre 

29 Este tempo de trabalho depende do consumo, e calculamos este dado para 11 O latas (1 lata=12 L) de 
farinha por ano (hipótese de produção alta). 
30 Particularmente o «embaúba» do gênero cecropia. 
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r: 
r: 2 e 3 meses. Assim a fraca produção destas roças permite sempre apenas prover as 

necessidades das famílias. 

Itinerário técnico 
É quase o mesmo do que no primeiro sistema de cultura após corte e queima da floresta 

densa, apesar do que os tempos de trabalho são diferentes (menos trabalho para o corte e 
queimada, porém mais tempo para capinar). Além do mais, para a plantação, os produtores 
praticam sempre a « manicuya » : trata-se de replantar as mudas em montículos feitos com 
enxada. Podemos supor que esta técnica serve para concentrar a fertilidade do horizonte 
superficial do solo (rico em cinzas) para os pés de mandioca. 

r: Tempo de trabalho estimado para o sistema de cultura de mandioca após corte e queima 
r: em capoeira nova durante a primeira plantação de mandioca (1, 5 anos em média). 

r: 

Operação Número de dias de trabalho 
necessários I hectare cultivado 

Roçar-derrubar-queimar 30 
Plantar 12 

Capinar 1, 2 e 3 70 

Arrancar + replantar + preparar da farinha de 6031 
mandioca e outros alimentos derivados 

Total 172 

r: 

3. Plantação perene em constituição após corte e queima da floresta com uma cultura de 
mandioca (Z 3.1) 
Estrutura 
Superfície : 1 o à 20 ha 
Mão-de-obra : essencialmente familiar. 
Material agrícola mínimo (terçado, machado, material para fabricação da farinha de mandioca) 
e às vezes com caetetu e/ou motosserra. 

Descrição 
Sistema de cultura caraterizado pela abertura de roça cada ano em floresta densa , e na 

qual o produtor começa plantar umas espécies frutíferas perenes desde o primeiro ou o 
segundo ciclo de cultura, chegando à formação de um pomar pluri-específico, ou 
especializando-se em certas produções : banana ( « bananal de mata virgem » ), cupuaçu/açaí, 
cítricos. Certas partes das roças não são plantadas em espécies perenes mas somente em 
mandioca e depois deixadas para a capoeira crescer afim de fazer um outro ciclo de mandioca 
na roça. 
Estudo técnico do sistema de cultura 

Sempre, durante os primeiros anos de instalação, as famílias deixam a capoeira crescer 
depois das roças32• Atualmente, o sistema carateriza-se pela abertura quase cada ano de uma 
roça em floresta densa de O, 3 à O, 5 ha (até um hectare com motosserra), e fazer cerca de 
duas roças em capoeira nova para replantar mandioca e espécies perenes. Os produtores 
falam assim de« acabar» co111 as cápoeiras. A superfície cultivada por pessoa fica mai.: alta do 

~1 é.ste tempo de trabalho depende do consumo, o cclcularncc '):,!::: dado para 50 latas (~ !ata=12 L) de 
farinha por ano (hipótese de produção alta). 
32 Por válios motivos : ausência de expansão urbana, falta de sementes de frutos nos primeiros anos, 
falta de mão de obra para cuidar dos pomares. 
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que no sistema de cultura de corte e queima em floresta densa, e a superfície de capoeira é 
mais reduzida. 

Algumas espécies plantadas sofrem problemas fitosanitários. A bananeira é sempre 
atacada por um verme (« tapuru ») e a doença de Panamá (fungo que ataca as folhas que 
ressecam). Neste caso tem que abater o pé e encontrar outras mudas numa outra roça. 
Algumas espécies são mais exigentes do que outras, nomeadamente o coco e os cítricos que 
não produzem sem fertilização suplementar. Os produtores plantam espécies na roça em 
função do que eles prevêem para o uso daquela parcela (capoeira, pomar, casa). Com feito, 
certas espécies não produzem mais se ficam cercadas pela regeneração de arbustos e árvores. 
Ê o caso da maioria das espécies frutíferas (bananeira, abacateiro, mangueira, açaizeiro do 
Pará, acerola, goiaba etc.). Pelo contrário, certas espécies têm a vantagem de acompanhar a 
capoeira e de continuar à produzir : umari, tucumã, cupuaçu, cupuí. 

Itinerário técnico 
Durante o ciclo de cultura da mandioca, é quase o mesmo que o sistema de cultura 

após corte e queima da floresta densa. As espécies perenes são plantadas em qualquer 
momento, em função dos recursos fitogenéticos disponíveis, mais preferencialmente no final da 
estação «seca». Em seguida, os pomares são mantidos por uma capina manual e roçados 
com terçado. Os resultados das entrevistas não permitiram determinar se as plantações 
perenes permanecem pomares ou se ficam abandonadas à capoeira após vários anos, porque 
estas plantações são recentes e que o futuro das parcelas é indeterminado (loteamento, 
mudança de proprietário, construção de estradas etc.). 
Tempo de trabalho estimado para o sistema de plantação perene associado à um ciclo de 

mandioca após corte e_gueima em floresta densa. 
Número de dias de trabalho 

Anos Operação necessários I hectare 
cultivado 

1-2 Roçar-derrubar-queimar 80 
Plantar 10 

Capinar 1, 2 e 3 32 
Arrancar + replantar+ preparação da 

farinha de mandioca e outros alimentos 19033 
derivados 

3 Arrancar + replantar+ preparar da farinha 
190 de mandioca e outros alimentos derivados 

4 Arrancar + replantar + preparar da farinha 
80 de mandioca e outros alimentos derivados 

5 Capinar o pomar 40 
n Capinar o pomar 40 

r: 4. Horticultura (zonas ZO, 22, 23.1, 24-Camanaus) 
r: Estrutura 
r: 

r: 

r 

Superfície : < 2 ha 
Material agrícola: dois níveis de equipamento: 
" horta « artesiana » com mão-de-obra familiar : material mínimo (cobertura dos canteiros 
com folhas de palmeira, rega com regador) 

33 Este tempo de trabalho depende do consumo, e calculamos este dado para 110 latas (11ata=12 L) de 
farinha por ano (hipótese de produção alta). 
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• horta com mão-de-obra essencialmente assalariada: cobertura dos canteiros com uma tela 
importada, armadura em ferro, rega com sistema de gota a gota, bomba de água. 

Descrição 
Produção de hortaliças (alface, cebolinha, cheiro verde, pepino etc.) em canteiros 

protegidos, baseados na fertilização orgânica (estrume comprado ou produzido) e mineral 
(comprado). 

Itinerário técnico 
Para cada ciclo de cultura (entre um e três meses para cada espécie), tem que preparar 

os canteiros, ou seja, misturar a terra com pequenos pedaços de madeira parcialmente 
queimados (o « paú ») e esterco bovino (comprado ou produzido na exploração). Segundo o 
nível de equipamento e o capital disponível, os produtores acrescentam um pouco de 
fertilização química (NPK) comprada na cidade. Compram também todas as sementes (à 
exceção do feijão) que vêm de Manaus. Botam a terra e as sementes dentro de canteiros de 
madeira retangular (cerca de 0,7 x 5 m), que são às vezes levantadas em cima do chão para 
lutar contra o alagamento e os animais. O período de coleta é muito curto (cerca de uma 
semana), nomeadamente para a alface, o couve, a cebolinha e o cheiro verde. Como o tempo 
de maturação é de cerca de um mês·, para cada espécies pelo menos dois canteiros são 
cultivados afim de repartir no tempo as tarefas de preparação dos canteiros, de plantação e de 
coleta e a garantir umas rendas regulares. 

5. Plantação de pasto após roca e queimada para pecuária {Zona 4): 
Estrutura 
Superfície : entre 1 O e 300 ha. 
Material agrícola : motosserra para a derrubada. 

Descrição 
O sistema carateriza-se pela derrubada de grandes parcelas de floresta (pelo menos 1 O 

ha), a queimada e a instalação de pastagens temporárias com a plantação da graminacea 
nomeada « quicuya »34. 

Alguns fazendeiros plantam mandioca durante os dois primeiros anos antes de plantar o 
quicuya. A produção de farinha de mandioca é destinada aos empregados e à família do dono. 
O quicuya domina a parcela durante os primeiros anos, mas precisa capinar manualmente uma 
vez e depois duas vezes por ano. Em seguida, apesar deste trabalho, e segundo a carga 
bovina (o número de cabeças por hectare), o quicuya fica mais ou menos pisado e outras 
graminaceas invadem a parcela (cf. anexo 1, tabela 5). Após 5 à 6 anos, as parcelas são 
abandonadas, ou o pasto é queimado ao final da estação seca. Alguns fazendeiros, que têm 
um trator, tentam às vezes arar a terra. Não tem modo de renovação da fertilidade (à exceção 
as próprias dejeções animais nas parcelas). 

Itinerário técnico 
As operações de roça e derrubada são feitas com terçado e depois com motosserra. 

Com ou sem ciclo de mandioca, a parcela não é capinada antes da plantação do quicuya, e a 
plantação de pasto é manual, replantando tufos de quicuya oriundos de uma outra parcela. 
Uma vez o pasto plantado, os empregados têm que arrancar manualmente as ervas daninhas, 
o que toma-se um trabalho sempre mais penoso, até chegar a 1 O dias de trabalho por hectare a 
partir do terceiro ano de plantação (após floresta densa). 

34 $'raphiaria decumbens (GRAMINEAE) 
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De cima para baixo e de esquerda para a direita : após a coleta da mandioca, as manivas 
são enfiadas antes de serem replantadas / o replantio nos montículos ( « manicuya ») numa 
roça de capoeira nova / Horta artesanal/ uso das produções frutífeiras nas capoeiras novas, 
onde domina o ernbaúba (cecropia sp}. 
Duas cabeças de gado num pasto invadido pelas ervas daninhas do tipo maliça / uma roça 
após a queimada numa exploração pecuária, onde sera plantado capim, para aumentar a 
superfície do pasto. 
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6. Quintal (todas as zonas) 
Plantação perene de espécies frutíferas (coqueiro, mamão, açaizejro, pupunheira, 

cupuaçu etc.) e úteis (pimentas, plantas medicinais) ao redor do domicílio na cidade e da casa 
onde é feita a farinha, perto das roças (a « casa de farinha » ). Este sistema é diferente do 
«pomar» pelo fato que as plantas são um pouco fertilizadas pelas cinzas do fome que serve 
para torrar a farinha, as dejeções das galinhas, os lixos domésticos etc. Em função da 
antigüidade na cidade e na exploração, a superfície varia entre O e 0,02 ha. 

b)Sistemas de pecuária 

1. Pecuária 
Os rebanhos são de raça mestiça (lndobrasil : Zebu X Nerolia e Jirolanda) e variam 

entre 12 e 80 cabeças. Nas fazendas onde a pecuária começou há menos de dois anos em 
terras que nunca foram plantadas com capim, onde o rebanho (<15 cabeças) está crescendo, 
as parcelas são muito produtivas e o número de cabeças por hectare atinge 2,5 cabeças (todas 
idades confundidas). Porém, na maioria das fazendas (de mais de 10 anos) a carga bovina não 
ultrapassa 1,2, ou seja, 0,6 fêmeas reprodutivas por hectare. Neste caso, os dados utilizados 
sobre a estrutura dos rebanhos, os produtos e a composição da Unidade Zoológica {fêmea 
reprodutiva e seus produtos) ficam no anexo li. A alimentação dos animais é garantida por um 
pasto rotativo: o pasto é dividido com arame em 3 ou 4 parcelas de tamanho mais ou menos 
igual onde o rebanho passa entre 3 e 1 O dias, de maneira que diminui a alteração do pasto 
pelos animais que pisam nele. 

O preço pago ao produtor de carne bovina é de 4 R$/kg. Só existe três açougues na 
cidade, e nenhum matadouro. 

2. Ovinocultura 
A ovinocultura é menos freqüente, mesmo se o preço da carne é valorizado (8 R$/kg em 

açougue). A carga ovina fica entre 6 e 15, ou seja, em média três fêmeas reprodutivas e seus 
produtos por ha. Os animais pisam menos no pasto e a alimentação é completada por milho. O 
pasto é dividido com arame em 3 ou 4 parcelas de tamanho mais ou menos igual onde o 
rebanho passa entre 3 e 1 O dias. Para os dados sobre a estrutura dos rebanhos, ver o anexo li. 

3. Suinocultura 
É mais raro (três fazendeiros), não ultrapassa vinte cabeças, é alimentado a partir de 

fibra de trigo (farelo) comprado e com restos de comida. 

De maneira geral, só os urbanos oriundos do Sul e do Nordeste do país consumem 
carne bovina e ovina (por uma questão de preferências culinárias e de recursos). 

4. Piscicultura 
Segundo o equipamento e a mão-de-obra disponível para cavar, os tanques d'água 

medem entre 150 e 7500 m3. A maioria das espécies não são nativas da região : tilápia 
(Oreochronis spp, Tilapia renda/li) e tambaqui (Co/ossoma macropomum) principalmente. Os 
produtores devem encomendar os alevinos em Manaus porque a reprodução do tambaqui não 
é possível nos tanques. A criação é principalmente baseada em grânulos oriundos de Manaus. 
Porém conhecemos o -hete de uma exploração familiar na colônia agrícola que falta de 
recursos para comprar regularmente este alimento, e completa a alimentação dos peixes com 
,., •nin, . ,·. 
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5. Avicultura 
E freqüente ver duas ou três galinhas em liberdade nos quintais das famílias, 

alimentados à partir dos lixos orgânicos e às vezes com um pouco de milho ou arroz 
(comprado), e cuja maturação é muito longa (pelo menos seis meses). Além disso, com o 
problema do roubo, é sempre mais vantajoso para as famílias comprar frangos congelados 
oriundos do sul do país. Observamos somente três casos de avicultura em meio semi 
confinado, de cerca de vinte animais de raça rústica. São alimentados a base de milho 
comprado et restos de mandioca. A vantagem é que o preço de um frango vivo é mais alto por 
kg do que um frango congelado (de 2, 5 R$/kg à cerca de 4 R$/kg), porque são procurados 
para as pequenas criações familiares de quintal (descrição acima) para os quais a mortalidade 
é muito elevada . 

. r· 
8/ Realização de uma tipologia de produtores e de seus sistemas de 

produção 
r> 

b) Os produtores praticando o sistema de coivara para o consumo da família 

r: 

1. Sistemas de produção 
~ Sistema familiar com dois lugares de produção 

Nas explorações de beira de rio em zona 1 ( « sítio » ), os produtores praticam o sistema 
de cultura de mandioca após roça e queimada em floresta densa destinada para o próprio 
consumo, associado às vezes com um pequeno pomar. 

Este sistema de cultura é completado pelas roças « de cidade» em zona 2, onde 
pratica-se essencialmente o sistema de cultura após roça e queimada em capoeira nova. 
Esta associação permite uma complementaridade quantitativa e qualitativa das produções e da 
atribuição da força de trabalho feminina : as roças da zona 2 quase só produzem mandioca e 
em pequenas quantidades, enquanto as roças abertas na floresta densa da beira do rio 
oferecem uma diversidade maior de produtos (frutas nomeadamente) e rendimentos melhores, 
porém são mais distantes. A importância de cada sítio varia : segundo a superfície disponível 
em Z2, é sempre esta roça de cidade que conhece mais investimento em tempo e capital. Por 
exemplo, várias famílias morando no bairro da Praia e do Centro têm uma outra exploração 
( « sítio ») distante, na beira do rio, pertencendo à família há muitas gerações, onde uma roça, 
sempre pouco cuidada, completa a produção de mandioca da roça « da cidade ». As famílias 
vão sempre lá durante as férias escolares durante alguns dias. 

Estes sistemas são sempre completados por um ou várias rendas exteriores (fixas 
ou não). 

~ Sistema familiar com um lugar de produção 
Tem famílias que tiveram acesso às terras próximas da cidade (terra da Diocese 

nomeadamente), mas que não têm «sítio». Estas famílias «economizam» as roças, 
arrancando menos do que precisam e completando a alimentação da família pela compra de 
farinha e outros alimentos (arroz, feijão), o que corresponde com uma transformação mais 
profunda dos hábitos alimentares. Sempre dispõem de um ou dois salários fixos. Cabe 
ressaltar as dificuldades que enfrentam estas famílias se perdem o emprego. Não plantam 
muitos árvores, fora o quintal da casa de farinha, porque no caso das terras da Diocese, não 
têm o direito, e no caso das terras privadas (ex., terra do Peixar) sabem que as árvores não lhe 
pertencem e que não poderiam recuperá-los no caso de uma expulsão. Enfim, para os 
produtores que têm uma terra própria nesta zona (com título ou emprestada) e raro plantar 
espécies perenes porque precisam guardar as capoeiras para abrir roça cada ano e plantar 
mandioca. 

_,,.... 

r: 

r: 
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O caso inverso é freqüente também, ou seja, das famílias que têm um sítio na beira do 
rio (21) mas sem roça perto da cidade. Completam a renda familiar por um ou várias 
atividades remuneradas ou aposentadorias. 

Em ambos casos, o quintal do domicílio urbano e da casa de farinha é importante, onde 
geralmente criam algumas galinhas. 

2. Tipo de produtores concernidos 
Famílias antigas na região que cultivam em dois lugares e/ou têm uma pluri-atividade. 

Tendo herdado um sítio na beira do rio, de 8 à 30 ha, raramente com título de propriedade 
definitivo, elas tiveram às vezes acesso às terras na zona 2 desde os anos 1970, onde têm 
pequenos lotes de menos de 2 ha, mas raramente com título. São também as famílias que tem 
mais facilidades para obter empregos fixos (prefeitura, hospital). Assim o tempo que podem 
dedicar à agricultura é limitado e sua produção é destinada essencialmente ao próprio 
consumo. 

c) Os« plantadores » 

1. O sistema de produção 
Sistema familiar associando plantação perene com mandioca, pequena horta e criação. 

Sistemas de cultura : Plantação perene em constituição após corte e queima da floresta com 
um ciclo de mandioca, por vezes associada à uma pequena horta (artesanal) destinada à 
venda. O extrativismo da madeira é sempre praticado pelas famílias que dispõem de um 
motosserra. 
Sistemas de pecuária: Às vezes é associada uma pequena criação de galinhas (1 O à 20) 
soltas ou em meio semi-confinado. As tentativas de piscicultura começam há um ou dois anos e 
por enquanto são pouco produtivos. Os tanques são cavados manualmente e são pequenos 
(cerca de 5 x 7 m e 50 à 150 cm de profundidade), a alimentação reduzida (ração comprada, 
cupim) o que sempre não permite criar outras espécies do que o tilapia35. 

2. Tipo de produtores concernidos 
Trata-se de famílias de origem indígena, que praticam a agricultura « o tempo todo », 

morando nos bairros recentes (Dabaru sobretudo, há cerca de 15 anos), que dispõem de 
grandes terras (pelo menos 10 ha) relativamente próximas a cidade, na colônia agrícola (30 rnin 
à 1 h de caminho), e que se asseguram nas culturas de venda complementarias. A produção de 
mandioca é orientada para o próprio consumo e a produção de frutos e legumes em parte 
para a venda: sobre oito famílias estudadas que praticam este sistema, três estabeleceram 
sua própria estrutura de comercialização (pequena barraca na rua, venda de casa em casa com 
bicicleta etc.). 

Muitas famílias já tinham roça na zona 3 antes da abertura das pistas do Areial e da 
Cachoeirinha em 1995. As famílias sempre têm um título de concessão de uso agrícola nos 
lotes do Assentamento, fora as famílias que têm terras perto das duas pistas e da cidade, mas 
não incluídas nos lotes « oflciais ». Dispõem então só de um recibo indicando o nome, a 
localização aproximativa e a dimensão do terreno. 

A maioria das famílias concernidas têm poucas rendas exteriores porque investem a 
maior parte do tempo de trabalho na produção agrícola, tendo acesso à terras 
relativamente grandes e pretas da cidade (menos de uma hora de caminhada) aptas produção 

35 Oreochronis spp e Tilapia renda/li. Introduzidas na região, trata-se de espécies de peixe os mais 
resistentes. A reprodução rápida do tilápia (6 meses) implica sempre que os tanques sejam muito 
pequenos para o número de animais, que sobrevivam mais sem aumentar o peso. 
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de frutas (devido ao tipo de terra e ao tempo de transporte). Além do mais, para limitar os riscos 
de roubo (mais importantes por causa da produção de frutas e a proximidade da terra) o 
sistema exige uma presença quase contínua no lugar de produção, e permite de outro lado, 
outras tentativas de pequena criação de galinhas, piscicultura, e horticultura. Estes produtores 
são muito pouco móveis. Alguns foram incitados, durante a criação do Assentamento agrícola, 
à plantar espécies perenes (projeto de fábrica de polpa de frutos, empréstimos da PRONAF36). 

Porém, há dois ou três anos, várias famílias ficaram desanimadas pelas dificuldades de 
transporte e comercialização dos produtos. 

Enfim, esta zona 3.1 fica mais vulnerável frente à expansão urbana. Portanto, a maioria 
das famílias só têm um título de concessão de uso agrícola ou nenhum título, assim a plantação 
de árvores frutíferas desempenha um outro papel. As famílias pensam construir mais tarde uma 
casa definitiva no terreno (para a aposentadoria, para suas crianças}, e são conscientes que as 
dimensões do terreno serão diminuídas no futuro. Muitas pessoas explicam que tem que 
« manter o terreno limpo», não deixar capoeiras, porque « quando o prefeito chegar para dividir 
os lotes para fazer casas, nos teremos somente as plantações de frutas para provar que o 
terreno é nosso », « que trabalhamos », « que cuidamos do terreno ». 

Então, as causas da perenização do sistema são: uma maior falta de segurança 
fundiária (árvores delimitadores de território), os projetos de futura residência, o melhor 
acesso e assim a menor dificuldade em transportar os frutos, e a qualidade da terra (terra 
« vermelha » ). 

Essas famílias precisam de grandes superfícies porque se plantam cada ano umas 
espécies perenes, tem que abrir roças para mandioca e assim « guardar » algumas capoeiras. 
Algumas conseguem obter dois lotes (20 ha). 

r: De um lado, para os lotes mais distantes, o tempo de transporte dos produtos (frutos 
especialmente) fica mais elevado, de outro lado, para os mais próximos, tem uma tendência à 
diminuição da superfície disponível para praticar o sistema de coivara, por causa da expansão 
urbana e o aumento do risco de roubo. Assim, em função da distância à cidade, os sistemas 
oscilam e apresentam as etapas intermediárias entre o sistema de cultura de mandioca 
após roça e queimada em floresta densa (ciclo longo), plantação perene e sistema de 
cultura de mandioca em capoeira. Por exemplo, a superfície do pomar e das capoeiras pode 
variar muito. Outros fatores entram : o acesso à recursos fitogenéticos para plantação de frutas, 
a força de trabalho familiar, a obtenção de um título, a propriedade ou uso de outros terrenos, a 
qualidade da terra. Para este último fator por exemplo, na saída da cidade, no bairro do Areial, 
em via de urbanização, as parcelas são somente plantadas com abacaxi ou abandonadas 
porque esta zona corresponde à um podzol totalmente infertíl. 

r: 

3. Modo de manejo dos espaços e dos recursos 
Nos lotes do Assentamento, os produtores sempre plantam os pomares na largura do 

terreno, nos dois limites do lote (ao longo dos ramais) e perto da casa de farinha (ver figura 11 ). 
As pessoas que não têm ainda um título (na zona 23, ao longo da estrada mas fora dos lotes 
oficiais do assentamento) desmatam a superfície maior possível ao redor da casa, afim de 
estender a superfície cultivada (capinada). 

r: 

r: 

36 Programa Nacional de apoio à Agricultura Familiar. 
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c) Os produtores praticando o sistema de coivara para o próprio consumo da família e a 
venda de excedentes de farinha (e outros produtos derivados). 

1. Sistema de produção 
Sistema familiar de cultura de mandioca após roça e queimada da floresta densa. O 

extrativismo (fibras, madeira, plantas medicinais) é uma atividade sempre praticada na floresta 
dos arredores. 

2. Tipo de produtores concernidos 
Trata-se de famílias chegadas entre 1980 e 1995, que têm terras relativamente grandes 

(entre 10 e 30 ha) e bastante distantes da cidade, em zona 3 ou zona 4 (na Colônia agrícola ou 
pela estrada de Camanaus, 2 à 3 h de deslocamento), dispondo de uma mão-de-obra feminina 
importante (pelo menos uma unidade de trabalho humano) e tentando praticar a pluri-atividade. 

O chefe de família sempre procura um emprego fixo, mas às vezes só tem a 
oportunidade de encontrar uns serviços diários (ao contrário do primeiro tipo de produtor em 
parte a.), e a renda familiar é muito instável. A família se sustenta sempre graças à uma 
aposentadoria. Geralmente, a mulher se dedica à produção agrícola, e quando é equipada em 
ralo mecanizado ( « caetetú » ) ela aumenta sua produção, o que permite a venda da farinha 
amarela e outros produtos obtidos a partir da mandioca. Com efeito, o homem é pouco 
disponível, assim ele não pode abrir freqüentemente uma roça, cujo tamanho assim 
como sua « fertilidade » (idade da capoeira) são limitados. Assim, plantam nas suas 
roças em prioridade a mandioca para garantir a segurança alimentar da família, em vez de 
instalar espécies perenes (cujos frutos seriam difíceis à transportar). Sempre procurando um 
serviço remunerado na cidade, a mulher passa alguns dias na exploração e volta logo 
com a farinha para a cidade. A presença limitada na exploração impede sempre a criação de 
animais (dificuldade no que diz respeito à alimentação e ao roubo). 

Em zona 3, o risco de abertura de estrada é limitado, porém o estatuto das terras não é 
muito reconhecido, assim a prioridade vai para o desmatamento cada ano na floresta densa, 
pois as capoeiras podem constituir as limites do terreno. Enfim, é também o caso das famílias 
que têm acesso à terrenos pela estrada de Camanaus ou de Cucuí, e que preferem fazer roças 
mais distantes mais sem limitação de terra. 

Assim, neste caso, é o tempo de transporte e a disponibilidade de mão-de-obra familiar 
que limitam a superfície cultivada (tarefas de roçar e capinar), a produção (tempo de 
preparação da farinha de mandioca) e a comercialização dos produtos agrícolas. 

d) Os « sem-terra » 
~Os agricultores 

1. Sistema de produção 
Sistema familiar de cultura de mandioca após roça e queimada da capoeira nova em 

terrenos de menos de O, 3 ha. 

2. Tipo de produtores concernidos 
Trata-se de familias relativamente antigas na cidade que tiveram que abandonar suas 

rocas com o loteamento das terras ligado à construção dos novos bairros (Areial e Nova 
Esperança por exemplo) assim como as estradas que ligam os bairros, contra uma pequena 
indenização da prefeitura. Geralmente, guardam alguns árvores frutíferas e a superfície 
suficiente para construir uma casa neste terreno. Sem ter a possibilidade física de cultivar roças 
em lotes distante do Assentamento (por falta de mão-de-obra masculina, ou porque são 
idosos), eles pedem emprestado um pedaço de terra a um parente ou vizinho. E o caso 
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também das famílias recém-chegadas (há menos de 3 anos). Algumas não têm a rede de 
parentesco que os permitiriam de pedir emprestado um pedaço de terra, assim eles« ajudam» 
nas tarefas agrícolas de um vizinho ou de um amigo, em troca de uma certa quantidade de 
farinha e frutos. 

> Os « extrativistas » 
Enquanto esperam uma terra em algum lugar (nomeadamente no Assentamento) ou 

obter um emprego, estas novas famílias, chegadas há menos de 3 anos, se sustentam com a 
aposentadoria de um membro da família e da exploração dos recursos extrativistas para a 
fabricação de artesanato destinado à venda para a população « branca» da cidade. Os 
recursos, principalmente a madeira e as fibras de palmeira utilizados são localizados à 
proximidade da cidade (Pau Brasil, tucum) ou nas comunidades de origem onde retornam 
vários meses por ano (tucum, arumã, piaçava)37. Moram nos bairros mais recentes (Areia!) e 
estão na situação a mais precária. 

e)Os Horticultores especializados 

> Sistema de produção familiar 
Sistema familiar de cultivo de horta artesanal em pequenas explorações (< 2 UTH38), 

associado às vezes com um pequeno pomar e uma roça de macaxeira39. 

Tipo de produtores concernidos 
Pessoas instaladas há muito tempo na cidade, que têm uma pequena superfície perto 

do centro (terra da Diocese por exemplo) e que foram formadas para este tipo de produção. 
Não têm título de propriedade (terra da Diocese) ou a horta fica no quintal da casa da cidade 
(propriedade urbana). 

> Sistema de produção com mão-de-obra assalariada 
Sistema de cultivo de horta equipado, com mão-de-obra assalariada, associado às 

vezes com um pequeno pomar e roça de macaxeira. 

Tipo de produtores concernidos 
Trata-se sempre de um chefe de família oriundo de outras partes do Brasil, que tem uma 

outra fonte de renda e uma capacidade de investimento (ex-garimpeiro por exemplo). O terreno 
localiza-se sempre na Terra da Diocese, na saída da cidade (Areial) ou na margem da estrada 
de Camanaus, sem título de propriedade (terra da Diocese), ou com título definitivo na margem 
da estrada. 

f)Os comerciantes/criadores 
Superfície : 50 à 450 ha em propriedade (título definitivo). 

> Os criadores 

Sistema de produção 
Sistema de tipo capitalista" em propriedade de 50 à 450 hectares de pecuária sobre 

pastos temporários associado às vezes com pequena ovinocultura, suinocultura, piscicultura e 
avicultura. 

37 C" ,...,,.._~~Ar;· ~ 
1 ::,,...,:.;,.,:>,..;. ·-·· 

38 UTH : Unidade oe Trabalho Humano, aqui 315 días de trabalho por ano . 
39 Conjunto das variedades de mandioca doce. 
40 Com mão de obra principalmente assalariada. 
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Tipo de produtores concernidos 
Trata-se de comerciantes praticando a pecuária há mais de dez anos, numa propriedade 

na beira da estrada de Cucuí ou Camanaus, ou na beira do rio, cujo rebanho estagna ou 
diminui por causa da diminuição da produção de forragem dos pastos, não compensada pela 
extensão do desmatamento. O rebanho varia entre 15 e 80 cabeças sobre 20 a 70 ha de pasto, 
e o número de vaca reprodutiva e seus produtos (unidade zootécnica) por hectare fica cerca de 
0,6. Vários fazendeiro alugam pasto. Por isso, tem duas modalidades : (1) por pagamento 
mensal a um outro fazendeiro, ou sem pagamento no caso de um fazendeiro que recebe umas 
cabeças e aproveita as dejeções animais (para o cultivo de hortaliças). (2) Por uma criação 
junto com umas comunidades na beira do rio : as famílias devem plantar o pasto, recebem duas 
até quatro cabeças de gado e ganham a metade dos bezerros e bezerras que nascem 
(exemplo da comunidade da ilha de Camanaus). 

)" Os criadores/agricultores 

Sistema de produção 
Sistema de tipo capitalista associando sistemas de pecuana (pequena pecuana, 

ovinocultura e piscicultura) com sistemas de cultura que precisam uma fertilização orgânica 
(plantação de frutas e horticultura equipada). 

Tipo de produtores concernidos 
Trata-se de comerciantes ou empregados, na região há menos de dez anos, com pouco 

pasto (<20 ha) e uma propriedade nas margens da estrada de Camanaus, onde as terras são 
mais valorizadas e aptas a produção frutífera. Um produtor entrevistado que não tem a 
superfície de pasto suficiente (20 ha), compra em Manaus cada mês 20 cabeças de gado com 
6-8 meses, e os vende o mesmo mês no seu próprio açougue. O benefício (0,5 R$/kg) vem 
assim somente do transporte e corte do gado (que não engorda). No que diz respeito à 
piscicultura, poucos são produtivos, porque perdem muito por causa dos problemas 
fitosanitários. São alimentados por ração de crescimento (importada de Manaus). 

Nos dois casos, os proprietários são sempre moradores de São Gabriel que têm uma 
outra atividade (comerciante, ex-garimpeiro, empregado, taxista, professor, militar) e que 
dispõem de um capital financeiro importante que os permitiu comprar um grande terreno com 
título definitivo (150-450 ha) ao longo das duas estradas principais, e que dispõem de um meio 
de transporte motorizado. O fato que a maior parte dos proprietários das fazendas tenham um 
comércio de alimentação ou um açougue facilita a venda dos produtos. Os empregados são 
sempre umas famílias indígenas ou homens sozinhos que chegaram há pouco tempo (menos 
de dois anos) e que ficam pouco tempo na mesma fazenda (alguns meses). São pagos por com 
salário mínimo ou pela tarefa, e o proprietário traz uma parte dos produtos necessários41 da 
cidade. Às vezes têm a possibilidade de cultivar uma roça e produzir sua própria farinha de 
mandioca. 

Assim baseamos nossa tipologia em função da data de chegada na cidade que sempre 
determina a localização do domicílio e das zonas agrícolas disponíveis, mas cabe destacar que 
o capital financeiro e social (rede de parentesco e alianças) ao chegar na cidade é 
fundamental no que diz respeito ao acesso às terras. Portanto, é sempre ligado também ao 
tempo de cidade. O passado das famílias é também determinante. Algumas já tinham um 
pouco mais de capital ao chegar: alguns chefes de família já eram capitão na sua comunidade 
antes de mudar, outros retornaram do garimpo nos anos 1980, outros chegaram porque um 
filho já era soldado etc. A composição da família desempenha um papel importante nas I 

41 O "rancho": frango, arroz, feijão, sal, sabão etc. 
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possibilidades de acumulação e na força de trabalho familiar disponível : idade e número de 
crianças, número de aposentadorias, número de homens. 

r: C/ Resultados econômicos 

r: 

r 
a)Por sistema de cultura (ver anexo li, tabela 3 à 6) 

O gráfico da figura 12 permite comparar a produtividade diária do trabalho (VAB/dia) e a 
criação de riquezas por hectare (VAB/ha/ano) nos dois sistemas de cultura após roça e 
queimada da floresta. 

Mostra que os sistemas de cultura após a roça e a queimada da capoeira remuneram 
um pouco mais a força de trabalho durante o tempo inteiro do ciclo do que o tipo « roça aberta 
na floresta densa » (que exige mais trabalho por hectare). Além do mais, como esta 
modelização inclui o tempo de regeneração florestal, a criação de riquezas por hectare é 
também mais elevada nos sistemas de roça aberta em capoeira, o que poderia explicar a 
exploração preferencial das capoeiras num contexto de urbanização (aumento do custo de 
oportunidade da terra). 

Porém, o gráfico 1 da figura 13 mostra uns resultados diferentes, porque trata-se da 
modelização de Valor Agregado Líquido obtido em um ano médio pelos diferentes sistemas de 
cultura (sistemas familiares). Para os sistemas de cultura após roça e queimada da floresta, as 
grandes diferenças entre a hipótese baixa e a hipótese alta vêm da utilização mais ou menos 
importante das produções da roça, em função dos parâmetros seguintes: necessidades 
familiares em mandioca, encomendas, capacidade de transporte (dependendo da distância 
entre o domicílio e a roça), recursos fitogenéticos disponíveis (para as espécies frutíferas 
nomeadamente, e os tubérculos como a macaxeira, muito valorizado no mercado urbano). 

Na hipótese alta, o sistema de cultura após roça e queimada da floresta densa pode 
produzir mais valor agregada com a mesma superfície do que os dois outros sistemas de 
coivara. O sistema de tipo« roça aberta em capoeira nova » apresenta menos diferença entre a 
hipótese baixa e alta porque as parcelas ficam sempre mais perto, são sempre exploradas ao 
máximo. Portanto, a diminuição dos rendimentos e a impossibilidade de aumentar as 
superfícies cultivadas faz com que o Valor Agregado deste sistema é limitado. 

O sistema de cultura de plantação de espécies frutíferas com ciclo de mandioca é 
menos intensivo por superfície do que os dois outros sistemas em roça, porque muitos pomares 
não são totalmente produtivos e que as condições de comercialização e de valorização dos 
frutos são difíceis. De outro lado, os pomares, uma vez instalados, são menos exigentes em 
mão-de-obra e os produtores podem estender as superfícies cultivadas (eles têm terra em zona 
3.1, onde não tem muita limitação) afim de aumentar sua renda. 

O sistema de cultivo de hortaliças, com dois níveis de equipamento, é o mais intensivo 
relativamente à superfície. 

O gráfico 2 da figura 13 mostra que os sistemas de criação bovina produzem mais valor 
agregada por superfície do que a ovinocultura. Os produtores que vendem com o preço 2 são 
os que têm um açougue (três fazendeiros). Portanto, a ovinocultura precisa menos capital inicial 
e pratica-se sobre superfícies de pasto menores e só tem três criadores de ovinos e caprinos. O 
limite técnico para este dois sistemas é o mesmo, porque o fator limitante da superfície 
cultivada por UTH é a capacidade de capinar o pasto, cuja limite máxima foi estimada à 12 
ha/UTH. 
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b) Por sistema de produção 
As modelizações dos sistemas de produção foram feitas a partir da classificação em B/ 

e da modelização dos sistema» de cultura e de criação (utilizando as hipóteses altas). 
Por questões de escala, separamos as modelizações dos sistemas familiares (menos a 

horticultura equipada) e de tipo capitalista (em fazendas). 
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Figura 12 

Comparação do rendimento e da produtividade diaria do trabalho nos três sistemas de cultura de coivara 
(sobre todo o tempo do ciclo, tempo de pousio incluído) 

700,0- 

600,0 

500, 
N o o 
N 
.!: 400,0 
:::1 
li) 

~ 300,0-V 11 -, . 1 ·~-··:• 1 • li D V A B/ha/ ano Í .. :t 
li) 
< > 

200.0 V 11 ,:'". 1 • •• 1 .'. li BVAB/Dia de ,, .• ~.. ; 
. ..., .. ~ 

trabalho 

,~l!i:' -~~~ 11"~"'"'1'."· ~·· 00~ .t_"-IIF::.;;;~~· lllil'4""::._f;t?..T"~~- ' ..•..... ~t~:;,m7~-··· ~~t' 
' - 1 R:xrar + rrandicx::a &n f ioresta densa &ncapoeira 

o V AB/ha/ano 423,3 550,9 611,9 

• V AB/Oa de trabalho 20,4 22,3 22,2 

Tipo de s is terna de cultura 



Figure 13: Modelização dos sistemas de cultura e de criação 

Gráfico 1: Modelização dos sistemas de cultura 
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Figura 13, gráfico 2: Modelização dos sistemas de criação 
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Figura 14: Modelização dos sistemas de produção 

Gráfico 1 : Modelização das combinações de sistemas de cultura e de criação nos 
sistemas de produção das explorações familiares 
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Figura 14, gráfico 2: Modelização das combinações de sistemas de cultura e de criação 
nos sistemas de produção das fazendas 
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O gráfico 1 da figura 14 mostra que o sistema de produção baseado sobre a plantação 
de espécies frutíferas em superfícies maiores pode dar um valor agregado tão grande como o 
valor agregado obtido nas explorações especializadas em horticultura equipada. Porém, esta 
modelização avalia o valor das produções para cada hectare, e no caso dos pomares, 
diminuímos os valores para cada produto em função da capacidade de transporte por UTH (ver 
anexo li). Mesmo com esta correção (que implica uma grande variação porque depende da 
distância entre o domicilio e as roças e dos meios de transporte), o modelo não representa 
sempre o valor das produções vendidas ou consumidas (e assim a renda) porque às vezes o 
produtor não pode ir na roça e "perde" a safra de um fruto, tem muitas perdas devidas ao roubo 
e aos problemas fitosanitários. Sempre, as famílias prefiram abrir uma roça menor associada à 
uma pequena produção de hortaliças (sistemas em concorrência para a mão-de-obra) cujo 
transporte e venda dos produtos é mais fácil. A modelização dos sistemas de coivara em 
floresta densa mostra que os sistemas com um sítio único e "multi-locais" são mais ou menos 
equivalentes e que a escolha das familias vai depender dos espaços aos quais têm acesso. 

Enfim, tem que relativizar o resultado obtido pelas explorações especializadas em 
horticultura com mão-de-obra assalariada, porque não é contabílizada o valor dos salários no 
Valor Agregado Uquido. 

A modelização dos sistemas de produção nas fazendas (gráfico 2 da figura 14) mostra 
que os sistemas associando agricultura e criação podem ser mais performante relativamente à 
superfície e mão-de-obra do que os sistemas pecuários, portanto é raro observar a combinação 
completa de todas estas atividades numa exploração (um caso só). 

Os dois gráficos da figura 15 permitem completar estes dados comparando a renda 
agrícola familiar por número de pessoas dependentes e a renda total familiar por número de 
pessoas dependentes com um nível mínimo de sobrevivência (calculado por número de 
dependentes numa familia42} e com um nível de "reprodução" (estimado pelo custo de 
oportunidade da mão-de-obra na região), em função dos diferentes tipos de produtores. 

O primeiro gráfico mostra que para as explorações de superfície baixa (menos de 2 
ha/UTH), somente os sistemas de produção de hortaliças e de plantação perenes permitem 
uma remuneração que pode alcançar o nível de sobrevivência, e assim não precisam uma 
renda não agrícola. Isto mostra também que a superfície cultivada por trabalhador no sistema 
de plantação perene é mais elevada do que nos outros sistemas de coivara (em média 1,06 
ha/UTH contra 0,49 ha/UTH para as roças abertas na floresta densa e 0,26 ha para as roças 
abertas na capoeira nova em zona 2). Duas explorações praticando a plantação frutífera 
apresentam uma renda agrícola em cima do nível de sobrevivência: Trata-se de um produtor 
que tem uma pequena cultura de hortaliças e que vende seus produtos de porta à porta com 
sua bicicleta, e de um outro que tem uma motosserra e que pratica a exploração da madeira 
para o artesanato de bancos. 

Precisaria estudar mais profundamente os modos de capitalização das famílias 
morando na cidade. Com efeito, notamos várias vezes o papel do garimpo, do acesso ao 
crédito, e de um emprego na cidade na capitalização, que influem sobre o tipo de atividades 
praticadas e as rendas obtidas. Podemos citar o exemplo de Seu Laurenço da Silva (45 
anos)". 
42 Calculado após dez entrevistas rápidas com famílias sobresuas necessidades indispensáveis. 
43 A família já estava na região desde os anos 1980, trabalhava numa fazenda e morava as vezes na 
casa de parentes na cidade, sem terra. Em 1986, Seu Laurenço vai no garimpo no rio Tiquié e Dona 
Maria (sua esposa) encontra um emprego como faxineira. Ela começa trabalhar numa roça que fica no 
atual lugar do Assentamento Agrícola T. F. (1, 5 horas decaminho). Laurenço volta do garimpo com um 
capital suficiente para comprar as folhas de zinco necessárias para a construção de uma casa, no novo 

· • balrro-ríe-Nove ::::;;c:-a:--::,-. ::':!~ encontra também um emprego .. de-.yig_ia-..e. rl•1r::inti?. P.ste tempo eles 
continuam cultivar suas roças para o consumo familiar. Em 1995, eles pernem seus empreqos. Naquela 
época, suas terras são incluídas ao lotes do Assentamento (dois lotes) e eles aproveitam uma campanha 
de crédito para pequenos agricultores (do PRONAF) e contratam um empréstimo com o Banco do Brasil. 
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As rendas agrícolas dos « fazendeiros » são muito variáveis : as mais elevadas 
correspondem aos rebanhos importantes (>50 cabeças) sobre grandes superfícies de pasto (e 
uma parte alugada). A renda mais elevada corresponde à um proprietário que compra cada 
mês umas cabeças de gado oriundas de Manaus e as vende no mesmo mês. Enfim, as 
superfícies cultivadas por UTH flcarn em cima de 5 ha, menos dois casos : um é o caso de um 
proprietário que esta começando a criação (botou 12 cabeças sobre 5 ha, sem produção 
ainda), e o outro é o caso de um produtor especializado na ovinocultura (60 cabeças sobre 4 ha 
de pasto}, piscicultura e horticultura. 

Várias famílias que praticam sistemas de cultura em roças ficam em baixo do nivel de 
reprodução : quando têm a oportunidade, e nomeadamente quando a exploração fica distante 
da cidade, as famílias escolhem um trabalho temporário remunerado na cidade (10 
R$/dia). 

O gráfico 2 da figura 15 mostra que as rendas oriundas dos empregos remunerados na 
cidade permitem que quase todas as famílias passarem em cima do nível de sobrevivência. A 
diferença é muito forte para as familias que praticam principalmente o sistema de roça e 
queimada em capoeiras novas na zona 2, em pequenas superfícies: neste caso, a maior parte 
da renda familiar vem de uma renda exterior (não agrícola) e a produção agrícola constitui um 
complemento ao próprio consumo familiar. Este gráfico confirma a necessidade de 
complementar o sistema de coivara com uns trabalhos remunerados ou com outras 
atividades mais intensivas (horta, piscicultura) e/ou não agrícolas (extração da madeira, 
artesanato). Além do mais, o caso das famílias praticando um sistema orientado para a 
produção e venda de farinha de mandioca, e bem integrado ao mercado urbano (encomendas, 
produtos derivados de variedades de mandioca brancas) mostra que esta especialização é 
limitada. Com efeito, a prioridade vai para a segurança alimentar familiar e sobra pouco tempo 
para fabricar mais farinha, especialmente nas familias grandes. 

No que diz respeito as fazendas, não foi possível avaliar as rendas complementares 
porque a maior parte dos proprietárlos são comerciantes e têm também outras fontes de rendas 
(evocadas mas não detalhadas durante a pesquisa). 
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Para concluir, na zona próxima do centro urbano, o sistema de produção de hortaliças, 
1 praticado em muito pequenas superfícies onde a renovação da fertilidade é sempre mais difícil 
por causa da diminuição do tempo de pousio, parece ser uma opção interessante porque pode 
ser sustentado na associação da agricultura e da pecuária" e que oferece o melhor rendimento 
(produção de riquezas por hectare) e produtividade diária do trabalho. Além do mais, trata-se 

1 
de um mercado certo que corresponde à demanda crescente da classe urbana com um 
importante poder aquisitivo. 

! Para as famílias que dispõem de superfícies maiores (pelo menos 10 ha), a 
1 especialização em produção frutífera através da utilização progressiva de sistemas agro- 
florestais, permite, na medida em que os meios de acesso à terra (próxima a estrada, acesso 
pelo rio) e de comercialização (meio· de transporte, encomendas) são facilitados, permite 
aumentar a produtividade do trabalho familiar e faz com existem umas famílias que se 
su~!entam só com a atividade agrícola. 

Com este dinheiro, eles compram um motor de « caetetu » (ralo giratório) e um motosserra de segunda 
mão. Ele~ começam assim a plantar mais frutos com maturação rápida (abacaxi, banana) e .. a produzir 
mais farinha de mandioca para vender os excedentes e economizar afim de reembolsar o empréstimo 
(em 2000). Atualmente, eles mantém sua família com a produção das suas roças e a extração de 
ma-.:.?ir2: no seus lotes com o rnotosscrra, :o:r: cue E!:u Laurenço fabrica bancos (de tipo Tukano) 
vendidos em Manaus . 
44 Com efeito, as familias que não têm nem o espaço nem o capital suficiente para criar umas cabeças 
(gado, ovinos) têm que comprar sacos de esterco animais aos fazendeiros. 
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Figura 15: Rendas agrícolas e totais por número de pessoas à sustentar em 29 
explorações. 

Gráfico 1: renda agrícola familiar por número de dependentes em função 
da superfície cultivada 
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Gráfico 2: Renda familiar total por número de dependentes em função da 
superfície cultivada 1 • Proctut 
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A pecuária, um sistema extensivo em relação à superfície, parece ser um sistema não 
sustentável porque não apresenta um mecanismo de renovação da fertilidade. Oferece o menor 
valor agregado por hectare. Particularmente na região, a produção de forragem das parcelas 
diminua muito depois de 3 à 4 anos : após 5 à 7 anos, se as superfícies desmatadas não 
aumentam cada ano nas explorações, a produção de forragem não permite mais o aumento de 

1 peso dos animais e os proprietários têm que diminuir o rebanho. Em outras explorações na 
beira de estrada, a associação da criação (ovinocultura/piscicultura/avicultura) e da 
fruticultura/horticultura parece ser bem mais vantajosa. 

Quarta parte: produção e comercialização dos produtos agrícolas à 
São Gabriel da Cachoeira : situação atual e perspectivas 

A/Os fatores limitantes da produção agrícola 

r>. 

Transporte : A maior parte do transporte dos produtos agrícolas é feito a pé, sobre 
longas distãnclas na floresta, nas costas, de onde vem a dificuldade de comercialização e 
assim de produção agrícola assim como o abastecimento do mercado urbano. O tempo de 
transporte é um dos principais problemas para as famílias que dispõem de um terreno longe, 
porque algumas têm que andar até 4 horas para chegar na terra. Para as famílias que têm 
roças onde o acesso é possível pelas estradas BR 307 e Camanaus, o transporte pode ser 
motorizado : devem tomar um ônibus (1 h) e em seguida andar ou pegar carona. 

Comercialização : Os comércios, detidos por pessoas oriundas de outros partes do 
país, limitam a renda dos produtores e paralisam a circulação dos produtos agrícolas. Os 
produtores de São Gabriel têm pouco interesse em vender seus produtos" aos 
comerciantes porque eles oferecem quase a metade do preço pago pelo consumidor. 

Por exemplo, os comerciantes oferecem entre 4 e 6 R$ por um cacho de banana, 
contendo 4 à 5 pencas Vai vender então cada penca por 2 R$ (realizando um lucro de 4 R$ par 
cacho). Cada penca contém entre 6 a 7 bananas, e no caso da variedade « banana comprida », 
cada fruto pode ser vendido separadamente pelo comerciante por 1 R$ (fazendo um lucro de 
cerca de 18 R$ por cacho). 

No caso da farinha, são somente as famílias oriundas de localidades remotas nas terras 
indígenas (sempre rio acima), indo para cidade para pouco tempo, que aceitam vender sua 
farinha de mandioca amarela por 10 a 12 R$ por lata. Com efeito, os comerciantes as esperam 
no porto ou na chegada dos ônibus, compram a farinha em grandes quantidades (por paneiro : 
duas latas), porque estas famílias indígenas precisam vender tudo rapidamente em dinheiro 
líquido para comprar o que precisam e voltar à comunidade. Os comerciantes compram farinha 
também em grandes quantidades nas comunidades de beira de estrada, como a comunidade 
do Areiàl. Uma lata de 12 L de farinha amarela pesa entre 11 e 13 kg, e os comerciantes 
vendem a farinha em pacotes de 800 g por 1R$. Comprando várias latas de uma vez só, por 10 
R$ cada uma, realizam um lucro de 5 à 6 R$ por lata. 

Além do mais, as possibilidades de venda direta (do produtor ao consumidor) são 
muito restritas : a cidade só conta um mercado aos sábados, mas num lugar muito pequeno, 
inadaptado e limitado à certos produtores46• Alguns vendem então seus produtos na rua. 

45 Os mais correntes: farinha amarela, farinha de tapioca, beijus amarelos, curada, fécula («goma»), 
tucupi, pimentos, frutos: • ~ . 
46 Cada sábado é reservado aos produtores de uma zona rural fora da região de São Gabriel que -;:.;m & 
carta de produtor rural doado pela SEMPA, assim os agricultores morando em São Gabriel não são 
concernidos pelo mercado. 
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O comércio dos produtos locais em São Gabriel : um produtor propondo um saco de frutos 
de bacaba (coletados na floresta) à um comerçiante que mede a quantidade por lata (a 
caixa de metal) dando o seu preço / venda dos produtos derivados da mandioca (beijus 
amarelos, tucupi) na calçada de uma rua do centro da cidade. 
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Assim, uma boa parte do comércio de produtos agrícolas da região de São Gabriel 
é feito entre vizinhos ou membros da família, por encomenda, valorizando a qualidade da 
farinha pelo preço pago (15 à 20 R$ por lata). 

Vários agricultores entrevistados afirmam que só produzem para o próprio consumo 
porque não encontram um comprador (com bons preços) para seus produtos. 

• Insegurança fundiária : Para a maioria dos produtores, o título de propriedade não 
existe. As famílias devem primeiro comprovar que usam e cuidam da terra, abrindo roças e 
deixando capoeiras mais ou menos ricas em árvores frutíferas, e mais tarde, construindo uma 
barraca (« casa de farinha») e em seguida uma casa. Geralmente, o produtor espera um 
tempo após a abertura das roças para se comunicar a prefeitura, afim de obter o terreno maior 
possível. Após assinalar-se na Prefeitura, e se nenhum outro proprietário vem reivindicar a 
terra, ele obtém geralmente um título indicando seu nome, a localização e as dimensões 
aproximativas do terreno. Quase nunca existe uma demarcação física efetuada pelos serviços 
municipais, o que leva depois muitos casos de confusão. A « precariedade fundiária » 
(ausência de demarcação, dificuldade de obtenção de titulo de propriedade definitivo, 
destruição das roças pelas novas estradas) é também um fator limitante da capacidade de 
produção familiar. 

• Mão-de-obra : A mão-de-obra é muito menos disponível no meio periurbano do que nas 
comunidades. Os homens obtêm algumas vezes um emprego fixo e muito sempre aceitam 
trabalhos temporários. Em conseqüência, têm menos tempo dispon[vel para abrir roça. O 
tamanho das roças é menor, assim com a freqüência de abertura de roças em floresta densa. 
Com efeito, a abertura de uma pequena roça de O, 1 ha numa capoeira nova pode ser feita em 
dois finais de semana com a ajuda de uma criança adolescente, contra pelo menos 3 semanas 
no caso de uma roça de 0,3 ha em floresta densa. Quando aceitam um emprego (fixo ou não), 
as mulheres são menos disponíveis para efetuar a tarefa de capinar e até a fabricação da 
farinha de mandioca (as famílias compram então uma parte da farinha necessária para elas). 
As crianças, também, estudam até uma idade mais avançada na cidade, e são menos 
disponíveis. Enfim a impossibilidade de organizar os dias de ajuda mútua(<< ajuris ») para 
abrir roças e para outras tarefas (plantar, capinar) limita também a capacidade de produção. 
Além do mais, essa limitação da disponibilidade em mão-de-obra agrícola é pouco compensada 
pela aquisição de ferramentas que aumentariam a produtividade do trabalho: o « caetetú » (ralo 
giratório) motorizado é ainda pouco comum (8 explorações entrevistadas sobre as 29 com 
roças estudadas tinham um). 

• Agrobiodiversidade: Nossas entrevistas revelaram de maneira qualitativa a perda de 
variedade inter-específica (vários produtores citam as espécies de tubérculos e das espécies 
frutiferas que eram cultivadas pelos pais, ou ainda cultivadas nas zonas mais remotas da região 
de onde são oriundos). No caso da mandioca, tentamos quantificar a perda de número de 
variedades cultivadas, comparando o número e a origem das variedades em 13 explorações 
periurbanas com os dados bibliográficos sobre o resto da região (ver anexo I, tabela 6 e 7). 
Contamos 5 variedades em média, contra vinte a trinta em zona indígena segundo Emperaire 
and Pinton (2001 ). Além do mais, muitas variedades não têm nome, não foram transmitidas por 
um membro da família, e suas caraterísticas são mal conhecidas. A perda dos conhecimentos 
que são ligados as variedades evoca um enfraquecimento da dimensão identitária da 
diversidade. Pensamos que este fenômeno é devido as condições da migração (dificuld&Jes 
para se procurar os recursos fitogenéticos sem rede de parentesco na cidade) e a 
.:;;;;,~:!d~uçao dos sistemas de produção (varledadés t., .. ,;.,:-.~ ~i.i=·.; a produção de goma, 
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tapioca, maçoca e farinha seca47, para atender a demanda dos« brancos», especialização em 
produção de frutos). (Emperaire, 2000), (Grenand, 1996). 

8/0 papel e as dificuldades da cidade 
• O mercado 

A cidade oferece um mercado importante e diversificado, mais os produtos oriundos de 
Manaus (farinha e frutos} fazem concorrência com os produtos locais. Portanto, as dinâmicas 
urbanas favorecem de uma certa maneira o desenvolvimento agrícola regional em 
consolidando certos pólos de produção. Segundo Emperaire and Pinton (2001 ), a principal 
saída acessível para os agricultores é o mercado local que permite escapar em parte aos 
intermediários que abastecem os centros urbanos. 

• Os meios de produção 
Os produtores parecem ter melhor acesso aos equipamentos agrícolas e insumos (forno 

para torrar, ferramentas, motores, fertilizante) mas em contrapartida o acesso aos outros meios 
de produção é mais difícil : as terras agrícolas ficam mais distantes enquanto a mão-de-obra 
fica mais rara por causa do desaparecimento do sistema de ajuda mútua (o ajuri) e do 
aumento custo de oportunidade do dia de trabalho, devido às oportunidades de trabalho 
remunerado na cidade 

• Outros problemas 
Na região do Rio Negro, a fraca fertilidade dos ecossistemas tem uma repercussão 

sobre as atividades econômicas dos índios, sobretudo por causa da heterogeneidade da 
distribuição e da disponibilidade dos recursos (Buchillet, 1992). A pobreza dos recursos tem se 
acentuado, atualmente, nas áreas próximas às margens do Rio Negro, onde as atividades de 
caça e pesca predatórias, sobretudo para o abastecimento das cidades de São Gabriel ou 
Santa Isabel, têm causado uma diminuição importante na oferta de peixe e carne de caça, 
fontes protéicas básicas da população indígena. Em São Gabriel, as atividades de caça e 
pesca não são mais praticadas pelos urbanos (mesmo se existem alguns pescadores 
especializados), e a cidade inteira depende de Manaus para seu abastecimento em alimentos 
protéicos (nomeadamente frangos congelados). O acesso aos recursos extrativistas como a 
madeira, as fibras utilizadas na fabricação das ferramentas necessárias para a transformação 
da mandioca e o artesanato (arumã, tucum, cipó titica, cipó ambé), e finalmente as plantas 
medicinais é muito mais difícil. 

Enfim, os agricultores que têm um terreno perto da cidade sofrem o problema do roubo, 
que limita muito a sua capacidade de produção (sobretudo no que diz respeito aos frutos, a 
macaxeira, aos peixes, ao frango). Segundo as entrevistas, os ladrões seriam moradores dos 
novos bairros, recém-chegados, falando mal o português, sem terras e desprovidos. 

Cabe destacar aqui a grande flexibilidade do sistema da cultura da mandioca com o 
sistema de coivara : as roças podem ser abertas durante quase metade do ano, o tamanho da 
parcela a desmatar e a idade da capoeira pode ser escolhido em função da mão-de-obra 
disponível no momento, a mandioca, uma vez madura, pode ser coletada durante meses. 
Assim, mesmo se não produz tanto como nos outros sistemas (fruticultura, horticultura, 
criação), as farnllias preferem este sistema porque, apesar de tempos de deslocamento muito 
longos, a cultura de mandioca após roça e queima da floresta apresenta uma boa 
adaptação às irregularidades do clima e oferece a possibilidade de praticar uma 
atividade remunerada na cidade durante uma boa parte do ano. 

- ·--·~~~~-~~~~~-- 
4r A maçoca é obtida após fermentação na água ce variedades brancas e cozimento lento da massa 
obtida após ralar os tubérculos. A farinha seca obtêm-se a partir dos tubérculos brancos não 
fermentados. 
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C/A questão da política de desenvolvimento agrícola na região 

De maneira geral, o apoio à agricultura familiar é muito limitado na região. O ensino 
da Escola Agrotécnica Federal é baseado sobre o modelo de desenvolvimento do Sul do 
Brasil ; ensino e pesquisa focalizado sobre a pecuária e a plantação de pasto. Este modelo 
de desenvolvimento agrícola, já estendido na Amazônia, é aplicado pela politica da prefeitura 
através da SEMPA46. As subvenções são dirigidas para os fazendeiros comerciantes : 
vacinações gratuitas, compra de alevinos de tambaqui para projetos de larga escala, projetos 
de financiamento etc. Alguns financiamentos do PRONAF49 serviram em 1995 ao micro-crédito 
para incentivar a produção frutífera nas pequenas explorações dentro do Assentamento 
agrícola, mas os resultados foram mitigados (dificuldades para vender os frutos, impossibilidade 
de reembolsar). Os homens políticos lançam às vezes umas campanhas de distribuição 
(arbitrária) de equipamentos aos produtores em período de campanha eleitoral, mas trata-se de 
ações pontuais dissociadas de qualquer programa de apoio e de valorização da produção 
agrícola familiar indígena local. 

A tentativa de Colônia agrícola Teotônio Ferreira foi um projeto de apoio a agricultura 
familiar, marcada inicialmente por uma vontade de doação de terras e de melhoramento do 
acesso às roças já abertas pelas famílias. Portanto, as promessas de abertura das estradas 
não foram completadas (somente dois eixos principais são praticáveis numa parte por veículos 
motorizados). Os lotes mais remotos quase não podem ser valorizados porque o acesso é 
difícil. De outro lado, as famílias só receberam, na melhor das hipóteses, um título de 
concessão de uso aqrícola". Este título não garante o direito de guardar a totalidade do 
lote que eles têm atualmente quando a cidade for alastrada nesta direção, como é o 
projeto da Prefeitura. 

D/ Proposições para o apoio à agricultura familiar em SGC 
Para melhorar o comércio dos produtos agrícolas, podemos pensar que é indispensável 

construir um espaço coberto, funcional e vasto, que constituiria um mercado diário, aberto 
para todos (produtores de São Gabriel e da região do Rio Negro em geral). Isso deveria ser 
completado pela organização de locais para o estoque das produções dos agricultores da 
região não residentes em São Gabriel. Os preços deveriam ser divulgados (por rádio, cartazes) 
para serem conhecidos por todos dentro deste espaço (pelo menos 15 R$/lata de farinha 
amarela). 

Um sistema de transporte organizado por caminhão até a Colônia agrfcola já é previsto, 
porém pergunta-se se a passagem de um veículo uma vez por dia a uma hora fixa será muito 
eficaz. Pensamos que, por exemplo, a introdução da tração animal nestas pistas, já que foram 
abertas, seria uma tentativa, assim como e sobretudo o apoio ao transporte fluvial, muito mais 
econômico (com as rabetas51). Com efeito, o igarapé Uacatunum é um dos modos de acesso 
aos lotes mais distantes da colônia agrícola. 

No que diz respeito à propriedade fundiária, a solução não é obvia. Com efeito, por 
causa de algumas leis municipais, desde 1985, o título definitivo de propriedade não tem valor 
legai no município de São Gabriel da Cachoeira52. Portanto, várias pessoas receberam um, 
contra o pagamento de uma taxa (30 ·% da valor do bem) e de um imposto (nomeadamente 

48 Secretário Municipal de Produção e de Abastecimento 
49 Programa Nacional para a Agricultura Familiar. 
50 Este título vem de uma lei municipal Nº 041 de 22 de fevereiro de 1996 sobre os lotes de 200 x 500 m 
nas Terras da União (sob a jurisdição do INCRA). Trata-se de um título de « concessão especial para 
uso agrooecut~1;.:-. ,~ .. ~:.,;::r:~~;~ci1~o Taotê:i!a Ferrelra a . 
51 Pequeno motor para canoa. 
52 Entrevista nos meses de abril e junho de 2002 com «Conde», ex diretor do setor das Terras na 
Prefeitura (1985-1994). 
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para os proprietários ao longo das estradas). De fato, exceto o « patrimônio municipal », área 
urbana de 37000 ha, as terras do município (112 255 km2) pertencem ao Governo Federal 
(dependendo assim do INCRA). Além do mais, na margem direita do rio começa a Terra 
Indígena do Médio Rio Negro 1 (com uma grande faixa de caatinga), e a partir do km 60 na 
estrada de Cucuf começa o Parque Nacional do Pico da Neblina e a Reserva Biológica 
Estadual do Morro dos Seis Lagos (região em via de homologação da Terra Indígena do 
Balaio). Enfim, umas áreas muito grandes são reservadas ao Exército e a Aeronáutica. Assim, 
exceto a construção de outras estradas em outros lugares, a zona potencial de expansão 
agrícola é restringida e confunde-se na zona de expansão urbana, ou seja, praticamente 
no eixo atual de desmatamento (assentamento agrícola). 

Nas terras disponíveis, torna-se assim difícil conceber a doação de grandes lotes, 
com título definitivo às famílias, na medida que estes terrenos vão ser divididos para após 
serem loteados. É por isso que a Prefeitura só entrega um título de concessão de uso agrícola 
para os lotes do Assentamento, e para os outros produtores somente um recibo com a 
dimensão e a localização aproximativas do terreno. 

Do ponto de vista agronômico, pensamos que a divulgação de algumas soluções 
técnicas simples já existentes, poderiam permitir o aumento da produtividade do trabalho 
agrícola : ralo giratório(« caetetu ») manual ou motorizado, prensa de madeira por exemplo. 

Além do mais, um programa de pesquisa e ensino sobre a agricultura familiar local, 
dentro da escola Agrotécnica existente ou fora dela, poderia melhorar a valorização das 
produções, e, entretanto, poderia ajudar em certos problemas técnicos, como a gestão dos 
pomares (problemas fitosanitários, fertilização) e a produção de hortaliças53 •• Urna pesquisa 
aplicada no meio rural poderia tratar das pequenas unidades de piscicultura e avicultura 
(espécies locais e resistentes). 

Portanto, numa sociedade baseada na alimentação a base de tubérculos, questiona-se 
se não é mais rentável para os moradores de importar frangos congelados produzidos no Sul 
do Brasil (onde são produzidos os grãos) em vez de comprar grãos importados para criá-los. E 
o que observamos : as criações de frango são raras, mesmo se a carne de frango é a principal 
fonte de proteínas dos moradores da cidade. Neste sentido, seria mais lógico apostar sobre a 
suinocultura a base de tubérculos. Porém, a mandioca amarga não é comesUvel sem um longo 
processo de transformação, e mesmo com macaxeira, os excedentes obtidos nas explorações 
familiares talvez não poderiam ser suficientes para esta atividade. Aliás, os três únicos 
criadores de porcos na região (uns comerciantes) beneficiam de restos de comida de graça 
(exército, restaurantes etc.) 

A piscicultura de espécies locais baseada sobre plantas alimentícias locais cultivadas no 
lugar, geridos pelos moradores parece ser uma boa solução. Aliás já se mostrou que funciona 
nas zonas mais remotas da região, na estação Caruru (Rio Tiquié) e agora em lauaretê (Rio 
Uaupés). Trata-se do projeto de piscicultura do ISA que talvez será implantado também no rio 
lçana. 

De maneira geral, uma melhor valorização dos produtos. e das práticas locais 
deveriam ser tentadas pelas instituições locais (FOIRN, Prefeitura, Escola Agrotécnica etc.), por 
operações de informação e, por exemplo, a integração dos produtos regionais na suas 
consumações (merenda escolar, eventos etc.). A produção agrícola indígena poderia ser 
valorizada economicamente e culturalmente na cidade, pelo diferencial que representa : manejo 
dos recursos locais, material biológico variado e próprio, sabedoria tradicional associados etc. 

53 Vários agricultores reclamam não saber como cultivar hortaliças. 
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Conclusão 
Pelo contrário do que afirmam numerosos habitantes : « os índios daqui não produzem 

nada, só mandioca, é por isso que a gente não encontra nada nos comércios », nós achamos 
que os agricultores que moram em São Gabriel produzem muito, que seus sistemas de 
produção variados e adaptados ao mercado urbano associando plantação pluri-especlflca em 
roças, fruticultura, horticultura e pequenas unidades de criação contribuem em grande parte ao 
abastecimento da cidade. Portanto, uma parte importante do comércio não é « visível » porque 
é feito por encomendas, e a capacidade · de produção de um excedente agrícola 
comercializável é sobretudo limitado pelas .condições de transporte, de comercialização 
e de acesso às terras. 

Do ponto de vista Jocal, para a economia urbana, o assunto é importante, porque o 
funcionamento de sistemas de produção agrícolas que remuneram a força d~ trabalho no 
mesmo nível que a remuneração do trabalho « urbano » permitiria disponibilizar empregos no 
mercado do trabalho urbano, até criar um setor primário criador de emprego, ponto essencial 
neste contexto de migração. Do ponto de vista regional, a importância está na articulação 
desta agricultura periurbana com as produções das Terras Indígenas e sobre a maneira 
de valorizar o diferencial cultural e ecológico da agricultura indígena em zona periurbana 
e em Terras Indígenas. Com efeito, a agricultura se encaixa em um conjunto de 
conhecimentos tradicionais, numa rede de troca larga e antiga, e representa um sistema agrário 
com fraco impacto ecológico dotado de um modo de manejo e de enriquecimento do material 
fitogenético próprio à região54• 

Já destacamos sua notável adaptação às condições do meio rural e da sua 
flexibilidade em meio periurbano. Neste contexto mostramos a vantagem econômica de 
algumas práticas mais intensivas a respeito da mão-de-obra e superfície (horticultura por 
exemplo) e sobre os ganhos de produtividade permitidos por equipamentos simples. Portanto, 
permanece a interrogação sobre o preço sociocultural a pagar para estas· adaptações ao 
contato com a economia de mercado : erosão da variedade genética e da sabedoria ancestral 
associados, perda da transmissão desta sabedoria às crianças no que diz respeito ao trabalho 
na roça, a fabricação dos produtos a partir da mandioca, a fabricação dos artefatos 
necessários, o manejo da fertilidade, a transformação dos hábitos alimentares etc. O 
desenvolvimento de cadeias específicas, apoiadas sobre este diferencial cultural e sobre uma 
identidade territorial recentemente oficializada poderia ser tentado para alguns produtos (beijus, 
farinhas, pimentas, frutos)? 

A questão do papel da Terra Indígena frente a este processo de urbanização e do 
desenvolvimento agrícola coloca-se aqui: no futuro, como as associações indígenas e as 
instituições ligadas (não governamentais e governamentais) podem influir sobre a organização 
do comércio dos produtos agrícolas, a gestão da expansão urbana, as questões de propriedade 
fundiária, o manejo dos recursos naturais e, enfim, a conservação dos recursos fitogenéticos e 
seus conhecimentos associados? 

Enfim, neste contexto de migração e de multi-localidade, as roças abertas no espaço 
periurbano só constituem sempre um elemento de um sistema de produção e de uma rede 
de comercialização de produtos agro-extrativistas muito maior. Pensamos que seria 
necessário estudar uma zona mais extensa em torno do centro urbano afim de entender as 
relações entre as zonas rurais e São Gabriel, assim como os outros pólos atrativos da região, 
no âmbito de um estudo mais amplo do ou dos sistema(s) agrário(s) na escala da bacia do Rio 
NE::::ro. 

54 A região do Alto Rio Negro é considerada como um centro secundário de domesticação (Clement, 
1999b) 
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Glossário das espécies vegetais citadas 

Espécies vegetais florestais utilizadas 

Nome comum Nome scientífico Parte utilizada e uso principal 

Açaí Euterpe precatoria Mert. Fruit, boisson Arecaceae 
Arumã Fibra, equipamentos e artesanato 

Hevea brasí/iensis Muel. Arg. 
Seringa Hevea spp . Latex, goma elástica (borracha) 

. Euphorbiaceae 
Carana Folhas, cobertura das casas 

Castanheira Berlhol/etia excelsa Hurnb & Sementes, alimentação Bonpl. Lecythidiaceae 
Cipo ambé Heteropsis soo. Arecaceae Fibra, equipamentos e artesanato 
Clpo titica Heteropsis soo. Arecaceae Fibra, equipamentos e artesanato 
Pau Brasil Brosímum sp. Madeira, artesanato 
Piaçava Leopokiinie piassaba Wall. Fibra, equipamentos e artesanato Arecaceae 
Pupunha Bactris gasipae Fruto, bebida Arecaceae 

Couma macrocarpa Barb. 
Sorva Rodr. Latex, Goma à mastigar 

Couma utí/is Mart. 
Tucum Astrocarvum soo. Fibra, equipamentos e artesanato 
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E ltivad 
Nome comum Nome scientífico 

mandioca Manihot esculenta 
abacaxi Ananas comosus 
cana Saccharum officinarum 

macaxeira Manihot esculenta 
pimenta Capsicum frutescens 

batata doce lpomoea batatas 
cubiu Solanum sessi/iflorum 
cará Dioscorea spp. 
caiú Anacardium occidentale 

banana Musa var. 
cucura Pourouma cecropiifolia 

inqa peba lnga macrophylla 
cacau Theobroma cacao 

lnaa xixica lnga sp. 
mana a Mangifera indica 
ouounha Bactris gasipaes 

acaí Euterpe precataria 
umari Poraqueiba sericea 

cupu-acu Theobroma grandifolia 
inca de corda lnga edulís 

biriba Rollínia mucosa 
acaí Euterpe precataria 

laranja Citrus sínensis 
mamaõ Carica papaya 
coqueiro Cocos nucifera 
qoiaba Psídíum guajava 
abiu Pouteria caimito 
limão Cítrus aurantifolia 

Puounha Bactris gasipaes 
Tucumã Astrocaryum vulgare 
bacaba Oenocarpus distichus/bacaba 

Fonte :(Emperaire, 2000) 
Emperaire, L. (2000). Entre selva y ciudad: estrategias de producción en el Río Negro media (Brasil). Bu/1. lnst. 
fr études andines 29(2): 215-232. 
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0 JBGE : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 

FOIRN: Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. 
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0 ISA : Instituto Socioambienta!. 

0 FUNAJ: Fundação Nacional do lndio. 
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f'"", PRONAF : Programa Nacional para Agricultura Familiar 

0 INCRA: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Anexo 1 : Dados suplementares 

Tabela 1 : Evolução da população da cidade e do município de São Gabriel 

Tabela 2: Unidades de paisagem e tipos de solos em linguas TUKANO e BANIWA 

Tabela 3 : Tabela récapitulativa do zoneamento agro-écologico 

Tabela 4 : Resultados das medidas de rendimentos da mandioca nas roças. 

Tabela 5: caraterísticas dos pastagens na região de São Gabriel 

Tablela 6 : Estudo das variedades de mandioca cultivadas em 13 explorações 

Tabela 7 :Tubérculos cultivados antes pelos informantes e ainda em zona rural por suas 
famílias. 
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Anexo 1, tabela 1: Evolução da população de São Gabriel da Cachoeira 

Cidade de São Gabriel da Cachoeira 

r 
r> 
r: 
r 
r- 

Ano População Fonte 
1960 558 Santos, 1983 
1970 785 Santos, 1983 

1974-76 6000 Santos, 1983 
1980 3103 Santos, 1983 
1987 4500 CEDI, 1987 (Brandhuber, 

1999) 
1996 8000 ISA, 2000 

Município de São Gabriel da Cachoeira (contém as cidades de São Gabriel, Cucui) 

Ano População População Fonte 
rural urbana 

1991 16305 6789 IBGE-censo Demográfico1991 
(http://www.ibge.gov.br/) 

1996 17266 9563 IBGE-censo Demográfico 1996 
{http://www.ibqe.qov.br/) 

2000 17574 12373 IBGE-censo Demográfico 2000 
(http://www.ibqe.gov.br/) 
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Anexo 1, tabela 2: Unidades de paisagem e tipos de solos em linguas TUKANO e BANIWA 
TUKAN01 Unidades de paisagem 

Nome tukano Nome portuquês descrição 
Wesé 
Yukt-bikiro- wese 
wiâ'karo wese 

Roça 
Roça de Mata virgem 
Roça de capoeira 

Roça especial, « capoeira recuperada para roça» 

Roça de abacaxi (na areia) 
Roça de cana 

Se'e-küü-wiâ'karo 

Sêra-wesé 
Ãr+-wese 

Roça º 
Roça abertz na floresta densa 
Roça aberta na capoeira 
Roça que estava com muito capim, arancou a 
mandioca, limpou, tocou fogo e plantou de novo 

akoá Roça recem derrubada (ainda não aueimada 
wiâ'karo 
Ma'má wiâ'karo 
Mehá-wiâ'karo 
Bikiró wiâ'karo 
ohô-wiâ'karo 

Capoeira. «lugar onde tirava mandioca » 

Nova capoeira 
Capoeira antigua 
Capoeira muito antiga 
Capoeira de banana (bananal de mata viraem 

ainda tem mandioca 
com frutas, bananeiras 
20-30 anos 

Noo Floresta Apta ao cultivo 
Yuk+-bikiro 
Wea-Yuk+-bikiro/ weá- noo 
Wam+pupi 

Mata virgem de terra firme 
Mata virgem de terra firme 
Rebolada de umari na terra firme 

Que tem paus tinos, cipós, fácil de derrubar 1 

Tatâ-boa/nukOpori- noo 
Tatâ- boa boporó 

Caatinga amazônica 
Caatinga amazônica com chão seco 
Caatinga amazônica com chão humido, alagado as 
vezes (chavascal) 
Parte alta de lqapo, "restinga?" 

Tatâ-boa sa'baró 
Mirirí-boa 

perto de Wea-Yurkibekiro 

descri cão Nome tukano 
Tipos de sois 

uês 
Di'tâ-wahari-bu'a 
Di'tâ-butiri-bu'a 
INukOpori bu'a 

Di'tâ-sõ'a-bu'a 

Lugar de terra arenosa preta e solta 
Lugar de terra arenosa branca 
Elevação de areia 

Lugar de terra barenta amarela 

Unidades de paisagem 

1 lnformateurs : Alivino Fransisco da Silva et Patricia da Silva, Seu Alfredo. 

Bom para fazer roça de mandioca 
Bom para fazer roça de mandioca 

Bom para plantar bananeira, cana, maniva. Cresce 
mais capim. 
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BANIWA2 
Nome tukano Nome descri cão 

Kiniki 
Mawiroaphi 
Palanada 

roça 
roça de abacaxi 
Capoeira de banana (bananal de mata virgen,) 

Awakadada 
heiíamidami matsitsida 
heríamidami 

qualquer tipo de mato 
Capoeira nova 
Capoeira alta 

Eedzawa 

Makakanaadalittoa 

Terra firme. 

"Terra virgem". Mata virgem de terra firme. Bom para fazer roça. Presência de umari, b .l•;aba, 
muuri (vaca-vaca). 

lharnaliani ··-- 
Alape g p 

Caatinga 
l~o 

Tipos de solos 
Kaidape 
iTakair:i_ai 

Terra com areia 
Terra vermelha 

Da maniva, abacaxi, cara. 
Da banana, batata, cucura, inca 

2 Informantes: Lauriano Leopoldina Rodrigues e lrineu Rodrigues 
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Anexo 1, tabela 3 : Tabela recapitulativa do Zoneamento agro-ecológico 

Código Nome Tipo de vegetação Solo Acesso Tempo de 
deslocamento 

zo Zona urbana Quintais Mosáico 
Estrada o utisols/oxisols/oodzols 

Z0.1 Territórios das Mosáico capoiera/roça Mosáico 
Estrada/Rio 15-30 min comunidades nas áreas agrícolas Ultisols/oxisols/oodzols 

Z1 Zona de margens e ilhas 
Mosáico capoiera/roça Predomínio oxisols Rio 30 min-1,Sh do Rio 

Z 1.1 Zona de criação antiga na 
Pastos/capoeira Predomínio oxisols Rio 30 min-1 h rnarqern do Rio 

Zona periurbana de 
, 

Z2 Capoeira Predomínio ultisols Estrada/Rio 15min-1h 1 exploração aqrfcola antioa 
' 

Floresta densa (contato ---, 
' 

Z3 Zona de colonização Terra Firme e Caatinga) e predomínio oxisols et Estrada e 1h-3,5 h 
1 agrícola dirigida podzols varadouros Mosáico capoiera/roca 

. ~ Zona de proximidade das 

Z 3.1 pistas e dos principais 
Mosáico capoiera/roça Predomínio ultisols Estrada 30 min-1,5 h ramais do assentamento 

aqrícola 
-· Zona das margens das Pastos/capeei ra/Floresta Z4 estradas BR 307 e Ultisols/oxisols Estrada 15 min-30 min 

Camanaus densa 

Z4.1 Areas inexploradas das Floresta densa (contato Ultisols/oxisols et o - « fazendas » terra firrne/caatinqa) podzols 
Z.5 Terras de floresta densa 

Z.5.1 Terras reservadas Floresta densa (contato Ultisols/oxisols et Estrada/Rio 15 min-1h terra firme/caatinqa)) podzols 

Z.5.2 Terras " devolutas » de Floresta densa (contato Ultisols/oxisols et Estrada/igarapé 1,5 h-4h floresta de terra firme terra firme/caatinga) podzols 

Z.5.3 Terras " devolutas » de Floresta densa de Podzols Rio/igarapé 2h-3h J floresta de caatlnqa caatinga 
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Anexo 1, tabela 4 : Resultados das medidas de rendimento de mandioca nas roças 

Nome Précedente Tipo de terra Superfícia Peso Rendimento Rendimento 
informante cultural arrancada (m2) teórico (kg/ha) rectificado* 
Nazaria Floresta densa Preta (oxisol) 18 30 16600 12450 
Filizmino Floresta densa Vermelha (ultisol) 250 390 15600 11700 - 
Gorgina Floresta densa Vermelha (ultisol) 65 115 17600 13100 

Lauriano Capoeira 20 anos, 

Baniwa segundo ciclo de Preta (oxisol) 50 87 17400 13050 
cultura 

Capoeira 6 anos, 
Carmelita segundo ciclo de Preta ( oxisol) 18 20 11000 9350 

cultura 
Capoeira 5 anos, 

Patricia segundo ciclo de Vermelha (ultisol) 50 54 10800 9180 
cultura 

Capoeira 5 anos, 
Luis segundo ciclo de Vermelha (ultisol) 45 34 7500 6375 

cultura 
Capoeira 3 anos, 

Via no segundo ciclo de Vermelha (ultisol) 22 16 7200 6120 
cultura -- 

*Segundo nossas observações e Grenand, (1996), consideramos que cerca de 75% da superfície desmatada é cultivada com mandioca após 
roça e queima da floresta densa (efeito orla da roça, troncos de ávores, queima incompleta), e 85% após roça e queima de uma capoeira. 
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Anexo 1, tabela 5 : Caraterísticas dos pastos plantados na região de São 
Gabriel 

TIPOS DE PASTO 
Nome comum Nome scientífico Caraterísticas 

Quicuya Brachiaria decumbens Risco de intoxicação/fungo 
(GRAMINEAE) Aguenta o espezinhamento 

Capim Elefante Brachiaria radicans Napper Risco de intoxicação. Pode ser 

Camerão (GRAMJNEAE) cortado e moído. Não aguenta 
de ser pisado pelos animais. 

Substitua o quicuya no caso de 
uma exploração abusiva do 

Pacovão/ « nativo " GRAMINEAE pasto pelos animais. Produz a 
metade da biomassa produzida 

pelo quícuva. 

ERVAS DANINAS DOS PASTOS 
Nome comum Nome scientífico Ano de Tipo de terra Caraterísticas Quantidade aparecimento 

Maliço 1 xxxx 
Buchuchu 1 XX 

Com pedras, 

Jiquiri 2 pissara e dura Com espinhos XXX (estrada de 
Cucuí) 

Chumbinho Lantana camara L. 2 Tóxico XX (VERBENECEAE) 
Rastejando. 

Hortelãzinho 2 Consumido XXX 
pelos bovinos 

1 ,5-5 segundo 
a capinação e Arbusto. Início Lacre o número de da capoeira xxxx 
cabeças por 

hectare 
1,5-5 segundo 

Pteridium aquilinum a capinação e 
Samambaia o número de Tóxico. XXX (POL YPODIACEAE) 

cabeças por 
hectare 

Fonte : Entrevistas com Seu Jurua, Seu Diogene. 
Tokarnia, C. H. D., J.; Freitas da Silva, M.;, 1979. Plantas Tóxicas da Amazônia a bovinos e 
outrosherbivóros. Manaus, Amazonas, Brasil., INPNEMBRAPA. 
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Anexo 1, tablela 6 : Estudo das variedades de mandioca cultivadas em 13 explorações 
Carmelita 52 Na2:aria 51 lnácia 42 Patricia 58 

Nome da Pira-Tapuia (Uaupés) Tuyuka, (Tiquié, PC) Dessana, Tiquié, com Tukano, Rio Uaupés 
variedade Tukano, (Tiquié, PC) Tukano, (Tiquié), ab. PC Pira-Tapuia, Papuri 

São Fransisco Tukano, Ticuié (Colômbia) 
••... 1 Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco 

1 abacate SGC (A) Vizinha ,- 
1 abiu 

••••.•• 1 açaí SGC (A) Vizinha PC-SI Sogra Estrada(A o 
•.... , (A) } 
,...J bacaba 

1 Bananinha PC(A) Cunhada J Beija-flor PC-SI Sogra 
(A} 

,.....1 chorona __ , 
cu cura 

__J folha de SGC(B) Vizinhas 
' banana 

Gato SGC(A) Prima 
japurá SGC (sítio vizinha __ , cachoeirin 

1 ha) (B) 
,,.....,. Jururá PC(A) Sogra 

macaxeira RN (B) Arniqa 
,...J micuím SGC (A) Viz. prima 

1 miriti 
r 

Ovo de Balaio Irmã 
.---l tartaruqa (A) 
.---1 paca SGC(B) Patroa SGC(B) Prima __ , 

pacu SGC (B) vizinha 
,-J Pretinha = PC(A} Cunhada 

, tapá 
,-i samaúma RN(A) Vizinha 
,--.I seis meses 
,.....1 solimões RN (A) Tia 
.---1 supra 

1 surubim 
,--.i Vermelho SGC (A) vizinha 
r-1 TOTAL 7 5 4 4 
,_I Total 6 3 3 2 
,.....1 amarelo 

ri Total 1 2 1 2 
branco 

PC= Pari-Cachoeira 
Sl=Santa Isabel 
SGC=São Gabriel da Cachoeira 
RN=Rio Negro 
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Gorgina 62 Nome da Darcy37 Viana 61 Leonisia 63 

variedade Venezuela (AN) Barés (Com : Guia, Cabocla Baré, sítio Bauari, (Ilha 
Baré, RN RN a montante SGC; Mãe de lauaretê das Flores) ~ 

Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco 
Sítio Com: lauaretê 

Sítio 
açaí Buiacura Conhecido Guia (A) Pais (A) Mãe Bauari Mãe 

(RN) (A) (RN) (A) -·· 
Sítio 

Acajú Buiacura Conhecido 
. 

(RN) (A) 

Branquinha Com: Pais Guia (B) 
Sítio 

chorona Buiacura Conhecido 
(RN) (B) 
Sítio 

cu cura Buiacura Conhecido 
(RN) (A) 

! De Flores lauaretê Mãe (A) 
Sítio Sítio 

Jurará Buiacura Conhecido Bauari Mãe 
- (RN) (A) (RN) (A) 

Porto 
macaxeira 

.. 
SGC o Solimões Cunhado 

- -- ·- (orlaria) 

micuím Sítio B. Mãe (RN) (A) 

miriti lauaretê Mãe· (A) 
nará 

Sítio Com: Sítio B. paca Buiacura Conhecido Pais Mãe 
(RN) (B) Guia (B) (RN) (B) 

- 
Paca Sítio B. Mãe amarela (RN) (A) -- 

Piducaíba Sítio B. Mãe (RN) (A) 
Seis Sítio B. Mãe meses (RN) (B) 

Tucumã Sítio Bu. 
Conhecido (RN) (A) 

Uamurú lauaretê Mãe 
·- (A) 

Uapixuna Sítio Bu. Conhecido (RN) (B) 

Uariá lauaretê Mãe (A) 
Vermelho - 
TOTAL 8 4 5 7 --- - 
Total 5 1 5 amarela 5 
Total 3 r o '") 

' branca ' 
... , ! .•.. 

1 --- 1 

~~~ - ~--~---------------------------------------- 
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Laurenço 64 Luis 65 Alexandrina 5 Maria 57 
Nome da Dessana, lg Umari Pira-Tapuia, Uaupés 
variedade Tukana, Tiquié (anuente Tiquié), Uanano, Uaupés Tukano, Uaupés, Pira-tapuia, Tiquié Tukana, Papuri, Tariana, Uaupés Trovão 

Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco Origem Parentesco n abacate . ,, Assentament )..., Abacaxi o (A) Vizinho lote 
1 

1 Assentament Vizinho r"\ açaí ', o (A) (lote) 
( . Assentament Vizinho 0 Anta o (A) (lote) 
F. Assenta Laurenço h bacaba menta 64 

1 (B) (conhecido) 
r> Irmã ASananinha Areia! (B) (carmelita) 
(" Boseta Assentament Vizinho lote 

1 o (A) 
( \ Cunhado h cucura Tiquié (A) (família do 
h cunhado) 
h De Areial (B) Irmã 
, castanha (Carmelita) 
(1. Assenta Laurenço 
(" Gato menta 64 
~. (A) (conhecido) 

h lamela Sítio RN Conhecido (B) 
r-nacaxeira SGC Prima r matupiri 

~· micuím 
Assenta Cunhado 
mento (primeiro 
(A) sítio) r Assenta Laurenço Assenta Cunhado Irmã h paca mento 64 mento (primeiro Areia! (B) (Carmelita) 1 - (B) (conhecido) (B) sítio) 

( Cunhado r,Pretin~a ;:: •. 

Tiquié (A) (família 
1 tapa 

cunhado) r- 
1 Assenta Cunhado 
rsamaúma menta (primeiro 
~ (A) sítio) 
~ Assenta Cunhado 
hsurubim menta (primeiro 

(B) sítio) 
"Tucumã 

i--, Tui ri PC (B) Mãe1 

~TOTAL 5 3 5 6 
' Total 4 1 2 2 r amarela 
r' Total 1 2 3 4 r branca - .. -· ' - - ··--·-- -· - -···- r 
0 
r 
0 

0 

1 Conservou a maniva desde 18 anos apesar de várias mudanças de roça e domicíllio ! 



Nome da variedade Lauriano 39 
(em Baniwa e Lingua qeral) Baniwa, Rio lcana (Tucumã) 

Orlqem Parentesco 

Daapáke (paca) Com. Areial (estr. "parentes", 
Camanaus) (B) Curioaco 

Dawiroke Com. Areia! (estr. "parentes", 
Camanaus) (A) Curioaco 

Kathidalike Com. Areial (estr. "parentes", 
Camanaus) (B) Curioaco 

"cachimbo"ké Com. Areial (estr. Rio Negro 
Camanaus) (B) Baré 
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r. Anexo 1, Tabela 7 : Tubérculos cultivados antes pelos informantes e ainda em 
r- zona rural por suas famílias1 

r> 
r: 

r . 

r1,. Nome tukano Nome Nome Caraterísticas Observado nas roças de 
português scientífico SGC 

va'rnú Cará Dioscorea sp X 
be'rurí-va'mu Cará Dioscorea so 

wãti-ya'mu Cará do Para temperar caxiri. 
_J Yurupari Azedo. r 

mano-ya'mu Carreqado fora, pindurado. X 1 "Batata fil" 
r Cara espinho rl Potâ-ya'mu (Yucara em Com espinho no ramo 
rl lingua qeral) 
rl. Dutü Ma coa ri He/iconia sp Para temperar caxiri. Flor X 

1 Heliconiaceae vermelha. 
I He/iconia sp rl Dutú pa'ta Macoari doce Heliconiaceae Para temperar caxiri. 

yãpi Batata doce Para temperar caxiri X 
r> 

r 
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1 Informante principal: Alivino Fransisco da Silva 
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Anexo li: Metodologia e princípios dos calculos 
1. Método geral 

Começamos o estudo por uma leitura de paisagem associada à uma série de 
entrevistas históricas afim de reconstituir as etapas sucessivas da colonização agrícola do 
meio e efetuar um zoneamento agro-ecológico. Em seguida, uma série de entrevistas 
rápidas dentro dos diferentes bairros (escolha das casas ao acaso) permitiu identificar a 
origem, o domicílio, e os lugares de produção agrícola e as principais estrategias 
desenvolvidas pelas famílias, e propor certas hipóteses sobre os vínculos entre estes 
diferentes fatores. A partir destas dados, realizamos uma amostragem estratificada 
escolhendo cerca de trinta famílias em função dos seguintes critérios : etnia, origem, 
localização do domicílio e das roças, tempo passado na cidade, tipo de agricultura praticada, 
afim de acompanhar e estudar a maior diversidade de casos. 

O caminho até as roças assim como a localização destas mesmas foram marcados 
por GPS e georeferenciados numa imagem de satélite de Landsat (1999)1, o que permitiu 
realizar o zoneamento. 

2. Réalização das entrevistas aprofundidas 
Nas explorações agrícolas, estudamos o funcionamento dos diferentes sistemas de 

produção (combinação de sistemas de cultura e sistemas pecuários), os itinerários técnicos 
e o manejo dos recursos na escala da exploração. Em anexo 1, encontramos os dois 
questionários realizados. A tabela 1 é o questionário « roça », para os sistemas familiares de 
cultura de coivara e a tabela 2 é o questionário « fazenda », para as grandes explorações 
agrícolas com assalariados. A participação nas tarefas de coleta da mandioca e de 
capinação permitiu calcular os rendimentos de mandioca : cada vez, medimos o tamanho da 
roça e da área arrancada (com uma linha de 50 m) e o peso do conjunto de paneiros de 
tubérculos arrancados (balança portátlvel de 50 kg, erro de 1 kg). 

Enfim, a ultima página do questionário, sempre completada durante uma segunda 
entrevista no fim do estágio, focalizou sobre a quantificação das produções, vendas e 
consomações das famílias e permitiu obter os resultados económicos. 

70 agricultores foram contadados durante as entrevistas rápidas nos domicílios dos 
diferentes bairros : Praia (11 ), São Jorge (6), Centro e Fortaleza (9), Boa Esperança (6), 
Nova Esperança (1 ), Dabaru (22), Tiago Montalves (2), Areial (12), comunidade de 
ltacoitiara Mirim (2). 42 famílias foram acompanhadas nas explorações agrícolas e 
questionadas sobre seus sistemas de produção (29 famílias trabalhando em roça, 3 tarnflias 
especializadas em produção de hortaliças, 1 O " fazendas » ). A partir destes dados, 28 
entrevistas foram completadas por um questionário sobre os resultados econômicos. 

3. Princípios dos calculas econômicos 

a)Calculo da renda familiar 
Para cada família entrevistada, estimamos para um ano, o valor das produções finais 

(vendidas e consumidas) das culturas e animais, e calculamos o Valor Agregado Bruto. 
• Valor Agregado Bruto = Produto bruto - consomações intermediárias especificas à 

cultura (insumos) 
• Valor Agregado Bruto total/ano=rVAB 
• Valor Agregado Líquido/ano= VAB total - Amortecimentos 
• Renda Agrícola familiar= VANO - Despesas (satártos, impostos) 

Imagem fornecida pelo ISA .. Caraterísticas: Orbito/Pont~·C1.•2iOéO, 9S-i0b/18, t.ancsat-r- TM +, Bandas 5,4,3 e 8 (resolução 
15 rn), Projecção: UTM/ South American 1969 Sad 69· Brazil South. 
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• Renda agrícola familiar anuaf/Unidade de Trabalho Humano2 

Enfim, para cada família, calculamos a superfície cultivada anualmente por número 
de UTH assim como a renda agrícola familiar anual/número de pessoas à sustentar, o que 
permitiu realizar o primeiro gráfico da figura 15. 

• Renda familiar total/ano= Renda agrícola familiar/ano + outras rendas anuais 
Nós calculamos a renda familiar total anual/número de pessoas à sustentar, o que 

permitiu realizar o segundo gráfico da figura 15. 
Nós comparamos estas rendas aos níveis de sobrevivência e de « renovação». 

b)Níveis de sobrevivência e de « renovação». 
O nível de sobrevivência permite estimar se, com o sistema de produção praticado, 

os produtores podem viver decentemente ou não. Este nível foi calculado com uma dezena 
de entrevistas em famílias diferentes sobre suas necessidades mínimas (farinha, açúcar, 
frango, roupas etc). Nós dividimos esta renda mínima em cada família pelo número de 
pessoas dependentes (contando 1 para um adulto e adolescente, O, 5 para uma criança e 
0,25 para um bébé). Fizemos uma média entre as famílias. Estimamos este nível à 890 R$ 
/ano/pessoa dependentes, ou seja, 400 E/ ano/pessoa dependentes em junho de 2002. 

O nível de renovação corresponde ao custo de oportunidade da força de trabalho, ou 
seja, quanto os trabalhadores agrícolas ganhariam se fossem empregados numa outra 
atividade que naõ seja agricultura na região. Nós estimamos este valor à dois salários 
mínimos locais (4800 R$ por ano para duas pessoas) para 5 pessoas à sustentar, ou seja, 
um valor de 960 R$ I ano/dependente, igual à 423 E/ ano/dependente em junho de 2002. 

Consideramos que a pouca diferênça entre o nível de sobrevivência e o nível de 
renovação pode ser explicada pio fato do custo da vida ser muito elevado em São Gabriel, 
por causa do seu isolamento. De fato, quase todos os produtos comprados vêm de Manaus 
por barco (4 dias). Além do mais, em meio urbano, várias despesas saõ incompressivéis: 
frango congelado, roupas, matrículas escolares. 

c)Dados utilizados 
Resultados econômicos ligados às culturas 
No que diz respeito à farinha de mandioca, consideramos a quantidade de farinha 

consumida e vendida, assim como uma certa quantidade de outras preparações produzidas 
por lata de farinha. Por exemplo, contamos 2 beijus amarelos e 1 kg de fécula por lata de 
farinha amarela produzida. 

No que diz respeito aos frutos, consideramos a superfície plantada e a idade das 
espécies, portanto consideramos que tinha um fator limitante : a capacidade de 
transporte/UTH, que diminue com a distância domicílio-exploração. Porém, contamos o valor 
de um fruto quando é transportado na cidade (consumido peta família ou vendido). Logo, 
negligenciamos o valor da cana de açucar, por esemplo, que é sempre consumida na 
exploração durante ou antes das tarefas agrícolas. 

Résultados econômicos relacionados à criação de animais 

2 Uma Unidade de Tranalno Humano corresponde aqui à 315 dias de trabalho/ano, tempo de 
transporte até a exploração incluído. 
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Bovinos 

1 bezerro cada ano a partir do Idade de 10 
Prolificidade secundo ano refeita da vaca anos 
Mortalidade 10% 

Tratamentos veterinários (contra 68 R$/Unidade zootécnica vermes e sais minerais) 
Alimentação pasto 

Para cada vaca e seus produtos Número Peso (kg} (unidade zootécnica) por ano 

Produtos bezerras abatidas com 6 meses-1 0,3 140,0 ano 
Garote abatido com 2-3 anos 0,5 150,0 
Vacas velhas abatidas com10 0,3 180,0 anos 
touros abatidos com 6 anos 0,0 300,0 

Esterco O à 20 R$ 

CI Alugel de pasto O à 1200 
RS/ano 

Tratamentos veterinários 68 R$ 

Porcos 

12 filhotes por ano a partir do 2º Idade de 
Prolificidade refeita da 5 anos ano porca 
Mortalidade 5% 

Tratamentos veterinários o.o 
Alimentação Restos de comida 

Farela de trigo 
Número Peso (kg} 

Para cada fêmea reprodutiva e seus Filhote abatido com 10-18 meses 8,0 45,0 produtos por ano 
Porca abatida com 5 anos 0,2 150,0 
Porco abatido com 3 anos 0,1 85,0 

CI Farela de trigo 540 R$ 

r: 
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r: 

r: 
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Ovinos et caprinos 

2 filhotes por ano a partir do 2º Idade da 
Prolificidade refeita da 5 anos ano ovelha/cabra 
Mortalidade 10% 

Tratamentos veterinários 1 R$/Unidade zootécnica 

Alimentação Pasto e milho (1,5 sacos de 60 kg 
por ano e por unidade zootécnica) 

Para cada ovelha/cabra reprodutiva Ovelha abatida com 5 anos 0,4 e seus produtos por ano 
Bode abatido com 3 anos o.o 

Macho/ fêmea abatido com1 ano 0,5 
Filhote vendido para criação (3-6 O, 1 meses) 

CI Tratamentos veterinários 1 R$ 
M1!ho i 40,5 R$ 
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r: 

r: 
r: 

r 
r: 

r: 
r: 
r 

r: 
r: 



r 
r: 
r: 
r- 

r 

r: 
r: 
r- 

r 
r- 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 

r: 

r: 
r: 

r: 

r 

Avinos (raça rústica) Em galinheira aberta cercada 
Prolificidade 1 O ovos cada 4 meses 

Peso vivo dos frangos com 6 meses 2,5 kg 
Perdas 20% 

Para cada galinha reprodutiva e Frango+ galinha velha+galo velho 20,0 seus produtos por ano (ko) 
Ovos 18,0 

Ração balançeada (saco de 50 kg, 
CI 40 R$) 0,5 

Milho (saco de 60 kg, 27 R$) 0,5 

Piscicultura 
Tambaqui Preço de venda 5 R$/kg 

Preço do alevinos 0,0 
Nº O à 4000 

Maturação 2anos Peso (kçi) 4,0 
Perdas 10% à 100% 

Tilapia Preço alevinos 0,0 

Nº O à 3000 Nº 15 
000,0 

Maturação 6 meses Peso (kg) 1,0 

Frequência de pesca 3 meses Quantidade Oà 
(kg) 1000 

e) Modelização dos sistemas de cultura e de criação (ver tabelas 3,4,5,6) 
Para cada sistema de cultura e de cração identificado, estimamos o valor das 

produções por hectare e por UTH. No que diz respeito à mandioca, as superfícies plantadas 
por UTH são sempre inferiores à 1 ha, assim estimamos a capacidade de produção maximal 
de farinha/UTH, que varia com a utilização do ralo giratório motorizado (caetetu). 

Depois: 
• Valor agregada Líquido/ha/UTH = Produto bruto/ha/UTH - Consomações 

lntermediários/ha - amortecimentos. 
Em seguida, identificamos a superfície mínima cultivada/UTH e a limite técnica 

(superfície maximal/UTH). (ver tabelas 3, 4 e 5) 
Considerando o tempo de ciclo no sistema de coivara (incluindo o tempo de pousio) 

calculamos, para os três sistemas de cultura em roça, o Valor Agregado Bruto por dia de 
trabalho necessários durante um ano (produtividade global do trabalho) e o Valor Agregado 
Bruto por ha cultivado (criação de riqueza por unidade de superfície) (tabela 6). 

d) Referências de preço 
Os preços utilizados são os preços do ano de 2002, citados pelos produtos e 

verificados nos lugares de venda, em R$ de junho de 2002, equivalente à 1 R$=0,46 euros. 
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r: 
r 
r: 
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Anexo 11, tabela 1 

QUESTIONARIO ROCAS 

DATA: r: NOME: 
BAIRRO DE RESIDENCIA : 

r LOCALIZAÇÃO DA ROÇA : 
r: PONTOS GPS: 

~I 1 
r Informações ja colhidas : 
r • Idade 

• Etnia e origem 
r: • Tempo de cidade 
r: • Porque mudaram 
r: • Proprietário 
r: • Frequência na roça 
r 
r: 

r 
r 
r- 
r 
r> 

r: 
r: 

r 
r- 
r: 
r 

r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r 

Terra Trabalho 
Superfície total: Numero de 

trabalhadores Superfície de mata_ Virgem 
Superfície de roças Ajuri ? Quando 

Propriedade/parceiro/meeiros 

Disponibilidade 

Equipamento 
Nome Quantidade Preço 

Casa de farinha (forno) 
Caetetu (motor) 

Caetetu (sem motor) 
Ralo 

Terçado 
Machado 

Enchada (pioche) 
Pa (pelle) 

Ferra de cova (pioche 
fine)/tacira 

Boca de lobo (trous) 
Motor-serra 

Carinho de mão 
Paneiro/atura 

Peneiro 
Tipiti 
Cu mata 

Annexe li, tableau 1 



r- 
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r- 
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r- 
r- 
r, 
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r, 
(' 

r-. 
r, 
r-. 
r-. 
r-. 
r-, 
r 
r,. 
r, 
0 
r- 
r- 
r-. 
r. 
0 
r> 
r 
0 
(' 

r, 
nünde está arrancando mandioca este mês? (A) 

r,Onde vai arrancar depois? (A+) n 

2 
--, 

1 
! 

MAPA DAS ROCAS+ CAPOEIRAS 

r.Onde vai derrubar depois? (D+) 
r: 
0Indicar a cor da terra (preta, amarela, com samambaia) 
r>. 

r: 
r 
r-. 
0 

Annexe li, tableau 1 
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Mapa da roça r: 
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ROCA DE MA TA VIRGEM 1 

r 

r·. 
r: 
r: 
r: 

rº 
r: 
r: 
(' 

r 
r 
r: 
r 
r: 

Tamanho Idade do Porque escolheu este lugar (terra, espécies) Descrição da terra 
plantio 

r: 

Operação Data Numero de dias de Numero de pessoas 
trabalho 

Roçar 
Derrubar 
Queimar 
Plantar 1 

Capinar 1 
Capinar 2 

fetuad 

r 
r- 
r: Produtos d 

r: 

r 

Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or. sementes 

r: 
,J 
r- Mandioca e macaxeira 

1 Nome da variedade Origem das mudas Quantas vezes vai 
l arrancar e plantar de novo 
1 
1 
1 

1 

1 

1 - 
1 
.. -·---· ··-- - - ·- -- - . . - ---- 

1 
1 

Parte arancada 

r Quanto tempo vai levar (levou) para arancar tudo ? 
r Annexe li, tableau 1 

,. 
r: 



4 
r: 
r 

ROCA DE MATA VIRGEM 2 

r Mapa da roça 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 

r 
r: 
r: 
r: 
r> 
r: O 

Tamanho Idade do Porque escolheu este lugar (terra, espécies) Descrição da terra 
plantio 

r 
r: 
r 

.. 
Operação Data Numero de dias de Numero de pessoas 

trabalho 
Roçar 

Derrubar 
Queimar 
Plantar 1 

Capinar 1 
Capinar 2 

fetuad 

r: 
r: 
r- 

r: 
r: Produtos d 

j "-T--- r 
r: 

. 
l~Ulllll: Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or. sementes 

r: 

r- Mandioca e macaxeira 
r 

r: 

Nome da variedade Origem das mudas Quantas vezes vai 
arrancar e plantar de novo 

: -------· ... --·· - -----·---- -- . - ... . ... . . 

Parte arancada 

r: 
r- 

r: 
r 
r: 
r: 

r 
Quanto tempo vai levar (levou) para arancar tudo ? r 

r: Annexe li, tableau 1 

r: 
,-. 



r 
r: 
r: Mapa da roça 
r 
r: 

5 
ROCA DE CAPOEIRA 1 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
'}r,nanho Porque Idade da Quantas vezes teve Na roça atual, Idade da Quantas 
r- escolheu capoeira uma roça neste quantas vezes foi mandioca vezes vai 
r: este lugar antes lugar/quantas vezes arancado/replantado atualment arancar 

plantou cada vez e plantada 
I' 1 °roça: 
r: 2º roça: 
r 3º roça: 
.r: 4º roça: 

Descrição da terra: 
r: Operações .ia efetuad .. . 

Operação Data Numero de dias de Numero de pessoas 
trabalho 

Roçar 
Derrubar 
Queimar 
Plantar 1 

Capinar 1 
Capinar 2 

t r 
r: 

r: 
r 
r: 

r: 

/' 
· Produtos d 
r: Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or. sementes 
r 
r: 
r 

r: Na capoiera seguinte: vai derrubar de novo ou vai deixar para zelar e produzir frutas? 
r: Mandioca e macaxeira 

r: 
r: 

1 Nome da variedade Origem das mudas Quantas vezes foi Quantas vezes vai arrancar e plantar 
1 arancado de novo 
1 

1 
1 
' r: 

r" Quanto tempo vai levar (levou) para arancar tudo ? 

r: 
r: Annexe li, tableau 1 



r 
r: 
r: Mapa da roça 
r: 
r: 

6 
ROCA DE CAPOEIRA 2 

r: 

r 

manho Porque Idade da Quantas vezes teve Na roça atual, Idade da Quantas 
escolheu capoeira uma roça neste quantas vezes foi mandioca vezes vai 
este lugar antes lugar/quantas vezes arancado/replantado atualment arancar 

plantou cada vez e plantada 
r: 1 ºroça: 
r: 2º roça: 
r: 3° roça: 
~ 4° roça: 

Descrição da terra: 
r: Operações ja ef etuad 
r' 
r: 

l 

r 

Operação Data Numero de dias de Numero de pessoas 
trabalho 

Roçar 
Derrubar 
Queimar 
Plantio 1 

Capinar 1 
Capinar 2 ,,-- 

1 

Produtos d 

r 

Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or, sementes 
r 
r: 

r: Na capoiera seguinte: vai derrubar de novo ou vai deixar para zelar e produzir frutas? 
r: Mandioca e macaxeira 

1 Nome da variedade Origem das mudas Quantas vezes foi Quantas vezes vai 
1 arancado arrancar e plantar 
1 de novo 
1 
1 

' 
J 

r: Quanto tempo vai levar (levou) para arancar tudo 

r: 
Annexe 11, tableau 1 
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r. Mapa da roça 
r- 

ROCA DE CAPOEIRA 3 

r 
r 
r 

r-. 
r": 
r: 
nanho Porque Idade da Quantas vezes teve Na roça atual, Idade da Quantas 

escolheu capoeira uma roça neste quantas vezes foi mandioca vezes vai 
este lugar antes lugar/quantas vezes arancado/replantado atualment arancar 

plantou cada vez e plantada 
r> 1 ºroça: 
r: 2º roça: 
r: 3º roça: 

4º roça: 
r Descrição da terra: 
r Oneracões ja efetuad . 
rl Operação Data Numero de dias de Numero de pessoas 
,,.....1 trabalho 

1 Roçar 
( 

Derrubar 1 
r Queimar 1 

Plantio 1 
ri 

ri Capinar 1 
,.J Capinar 2 

1 ,.... 

t 

· 'Produtos d ,-.,, 
Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or, sementes 

rl 
,,-1 

f 

r Na capoiera seguinte : vai derrubar de novo ou vai deixar para zelar e produzir frutas ? 
r.Mandioca e macaxeira 
,-l. Nome da variedade Origem das mudas 6 meses/ 1 ano Quantas vezes foi Quantas vezes vai 
,J_ arancado arrancar e plantar 

1 de novo ,. 

' 
r-1-- 

r1-. 
Quanto tempo .. vai levar (levou) para arancar tudo r: 

r: 
Annexe JJ, tableau 1 

r>. 



r 
r: 
r- 
r- Idade 
r: 
r: 
r- 

CAPOIERA 1 

r: 
(' 

r-. 
r: 

Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or. sementes 

0 .__ _ 
r> Descrição da terra: 
r- 
r: Idade 
r- 

CAPOIERA 2 

r 
r 
r- 

Nome Num. Idade Quantas vezes deu Safra Produção Or. sementes r: 
r- 

r: 
r- Descrição da terra: 

r: 
r 
r: Idade: 

QUINTAL 1 

'" µorne da planta Idade Número Safra Venda/ autocons Produção do 
de pés ano 

( 

r: 
r- ,- 
(' .. 
V'. 
~ 

r: 
r Idade: 

QUINTAL 2 
- pome da planta Idade Número Safra Venda/autocons Produção do 

de pés ano 
' 
( 

r: 
s: ·-··--·-T-----·--r - ...- - ·-- •• -~ ~- ~· •• -··- 1 

V', 1 

Lr 
Annexe li, tableau 1 



r-. 9 
r> 
r 

r- Criação de peixe 
r: Desde g uand 
r 
r> 

OUTRAS ATIVIDADES 

Espécies Número quantos vendidos/para quem/quanto vale 
um 

0 
r: 
~,Ração 

r: 
Criacão de zallnh 

~orunidade I_Quantidade 

r- 
0 

r 
::.r1R------aç_ã_o~~~~~~~~~~~1-P-r-eç-o~p-o_r_u_n_id_a_d_e~~~~~----.-1-Q-_u_a_n-ti_d_a_d_e~~~~~~~--,I 

Tipo de zalinha : 
0 Tempo de criação : 
r- 

Desde quando Número Quantas vendidas/comidas por mês 

0 Criacão d 
r;:: r Desde quando Numero Quantas vendidas/comidas por mês 

Ração Preço por unidade Quantidade 
r 
r: 
(' 

r: 
r> 
r: Pesca/caça/extrativismo 

r- 
0 

r 

" r: 
r 
(' 

r: 
r: 

r: 
r: 
r 
r: 

Annexe li, tableau 1 



r 
r 
,. Mandioca 
r: Número de aturás por mês ? 

10 
PRODUTOS 

r: Nome Quantidade/ Quantidade Valor por unidade Venda/ troca com 
mês vendida/trocada quem 

Farinha amarela 
beiju 
Curada 
Goma 
Farinha tapioca 
Maçoca 

r- 

r 
r 
0 

r Quanto tempo alimenta a familia ? 

r Frutas 
r-. 

r- 

r: 
r: 
0 

Nome Quantidade/semana Quantidade Valor por unidade Venda/ troca com 
vendida/trocada quem 

r: 
r: 
r 
r: 

r> Out 
['7';' 

r 
r: 
r: 
r 

r Outras fontes de renda r ~T ' - 

dut did t d . - -- 

rxorne Quantidade Venda com quem? troca contra que 

r: 
r: 
(' 

r: 
, r: Obs: 
r: 

Nome I reiacao de parentesco Empresa Salário 

r: 
r: 

r 
(' 

r: 
r 
r: 

Annexe 11, tableau 1 

r: 
r: 
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r 
(" 

r 
r 
r: 
r- 

1 
Anexo li, tabela 2 

QUESTIONÁRIO FAZENDA 

NOME: 
BAIRRO DE RESIDÊNCIA : 
LOCALIZAÇÃO DA FAZENDA: 
PONTOS GPS: 

DATA: 

E==3 Informações já colhidas : 
• Idade 
• Origem 
• Tempo de cidade 
• Freqüência na roça 

r PASTO 
(' 

r 
r: 
r 
r-. 

r: 
r: 
r: 
r: 
Í' 

r 
r: 
r: 
(' 

r 
r 
r: 
(" 

r: 
r: 
r 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r 

Idade Antecedente Quantas semanas Tamanho 
fica o rebanho 

Parcela 1 
Parcela 2 
Parcela 3 
Parcela 4 

Terra: 

GADO 

o Num de cabeças: 

o Num de vacas: 
Taxa de mortalidade: 
Idade na reforma: 

Idade do primeiro parto: Idade do último: 

Peso: Preço: 

Num de bezerro que nascem/ano: 
Custos veterinários: 

o Num de touro: 

Origem Idade Peso 
Macho 1 
Macho 2 
Macho 3 

Idade de refeita: Peso: Preço: 

Annexe li, tableau 2 
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r 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
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r: 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 

r 

r 
r: 
r 
r: 
r 
r: 

r- 

r: 
r: 
r 
r: 
r 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r 

r 
r 

2 
Custos veterinários: 

o Num de bezerro 
Idade: 

o Num de bezerra 
Idade: 

Destino: 

Destino: 
o Num de garote 

Idade: Idade de matança: peso: 
Quantos vão ficar no rebanho para ter touro? 

o Num de novilha 
Idade: 
Quantos vão ficar no rebanho para ter vaca? 

Valor: 

OUTRAS ATIVIDADES 
Criação d . 

Espécies Número quantos vendidos/para quem/quanto vale 
um 

Ração Preço por unidade Quantidade 

Número Quantas vendidas/comidas por mês 

Ras_ão Quantidade Preço por unidade 

Tipo de galinha : 
Tempo de criação : 

. 
Desde quando Numero de Num de cachaço Quantas 

matrices vendidas/comidas por 
mês 

Ração Quantidade Preço por unidade 

Idade primeiro parto: 
Idade venda filhotes: 
Idade reprodução/cachcço: 
Raças: 

Idade refeita porca: 
Peso: 
Idade refeita porco: 

Peso: 
Valor: 
Peso: 

Valor: 

Vetor: 

Annexe_ll, tableau 2 



Anexo li, tabela 3: Exemplo de modelização de um sistema de cultura 
Sistema de cultura após roça e queima em floresta densa 

1 iMin b 1 L3_ha IMax I0,8 ha 

VALORES 
Com caetetu Preços (R$ juin 

motor 2002 Fatores de varia ão Sem Caetetu Com caetetu 
Min Max Min Max Min Max 

empo de transporte 
30,0 100,0 12 Necessidades 360 . 1080 360 1200 
60,0 180,0 4 Encomendas 240 720 240 720 
22,5 75,0 4 Superfície e fertilidade 90 270 90 300 
30,0 50,0 2 60 90 60 100 
22,5 75,0 2 45 135 45 150 

o o o o 
15,0 20,0 20 empo de transporte 100 140 300 400 
15,0 20,0 2 ecessidades 10 14 30 40 
3,0 8,0 20 Encomendas o o 60 160 

o o o o 
0,0 300,0 1,5 Recursos fito o 450 o 450 
50,0 120,0 2 100 240 100 240 
70,0 240,0 1 empo de transporte 70 240 70 240 
15,0 45,0 4 empo de transporte 60 180 60 180 
0,0 80,0 2 Recursos fito o 160 o 160 

·1.ii1s ô :r·434ô õ' . ·:·+; '':?:},?:':·'}!:!:~ l~J.!~~~~~ft~f::J-~::tr~'.;:_~'-t!····~- .. ~:·~.;-,·~:: ~,~~F ;·.:;: 
' ' ',•,, ·' . 

Produto Vegetal Bruto/UTH 
Fabricação farinha de água 
arinha de água (latas/ano) 
Beijus (unitdade/ano) 
Curada 

Sem Ceetetu 
Min Max 

30,0 
60,0 
22,5 
30,0 
22,5 

90,0 
180,0 
67,5 
45,0 
67,5 ucupi 

aploca et derivados 
Farinha tapioca (latas/ano) 
Fécula (kg/ano) 
Maçoca {kg/ano) 
1 

Outros pdts roças 
:Macaxeira (kg) 0,0 300,0 
!Cubiu (duzia) 50,0 120,0 
nanas (unidade) 70,0 240,0 

Banana (reime) 15,0 45,0 
Patate douce (kg) 0,0 80,0 
PB/LJ.i:Hiàiío}ttf1;\f;;·;tiji:Jf fA{t-~\iFf: \j1 ~s;cfllE#1 s,éf 
A$ 

5,0 
5,0 
0,0 

7,0 
7,0 
o.o 

CI 

o 
24,187 

5 64,5 
!' :·~] 

)JJJJJ)JJJ)J))J~}J}J)J)J)J))J))JJJ~~}JJJ}))J))JJ~ 



Amortecimentos Sem Caetetu Com caetetu 
motor 

Nome Min Max Min Max 
Forno o.o 7,3 7,3 7,3 
Ralo 8,0 8,0 0,0 0,0 

Caetetu motor(3,5 HP) o.o 0,0 46,7 46,7 
Caetetu sem motor 0,0 11,7 11,7 11,7 

Terçado 13,4 13,4 13,4 13,4 
Machado 3,6 7,2 3,6 7,2 
Enchada 1,4 1,4 1,4 1,4 

Pá 0,0 1, 1 0,0 1,1 
Tacira 0,0 1,0 0,0 1,0 

Peneira, cumata 12,0 12,0 12,0 12,0 
Paneiro (maku) 10,6 10,6 10,6 10,6 
Tipiti {arumã) 12,5 12,5 12,5 12,5 
Tipiti (jacitara) o.o 0,0 0,0 7,5 
Vasilhas métal 8,1 8,1 8,1 8,1 ··}f.ft;'.'•, ·.". TC)TAL'Ã~'·Jff11t''\\fJ(:ê: :":f'.'19,s'mi~·f,794:a"··· -·121J7··º"Uo,s· ·· 

VAN/UTH Superfície (ha) 
-69,6 -94,3 -127,3 -140,5 o 

Superficie min (0,3 ha) 270,9 1021,4 289,9 1142,2 0,3 
Suoertlcie max (0,8 ha) 838,4 2880,9 985,4 3279,9 0,8 



Anexo li, tabela 4: Exemplo de modelização de um sistema de criação 
Sistema de criação bovina sóL_(1,2 caQeça/ha~_L~ __ unidade zootécnica/ha, todo o pasto em propriedade) 
BOVINOS 

Produtos 1 Nome Peso Quantidade Preço 1 Preço 2 Tota preço 2 (3,8R$) (SR$) Total preço 1 

Bezerra (6 rnols-t ano) 140,0 0,3 532,0 700,0 159,E 210,0 
Garote (2-3 anos) 150,0 0,5 570,0 750,0 285,( 

--· 375,0 
!Vacas velhas (1 O anos) 180,0 0,3 684,0 900,0 171,( 225,0 
!Touro (6 anos) 300,0 o.o 1140,0 1 500,0 22J 30,0 
Esterco 20,( 20,0 

:c1 
tTratamentos veterinários (sal mineral) 50,0 

~-- ·· .. : . 81010 

Nom Quantidade Am. anual Am. anual total (/ha) Amortecimentos (lha) 
Proporcionais à superfície Arame (4 pedaços de 100 m) 1,0 13,6 13,6 

Picada (100 m) 1,0 12,5 12,5 
trotai 26,1 

1 
Amortecimentos de Casa, benfeitorias 2,0 36,7 73,4 

1 Capital fixo 

Preço 1 Superfície Preço 2 Superfície 
(ha) (ha) 

b) -73,4 o -73,4 o 
Superfície min/UTH 1694,7 5 2430,0 5 
Superfície max/UTH 4067,3 12 5832,0 12 

J·JJJ))))J)JJ))J)~)))JJ)}J))J~~)~))~J~J))J)~)JJJ)) 
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r: 
r: 
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Anexo li, tabela 5 : Equações das direitas de modelização dos sistemas de 
cultura e criação 

r- 
' ' 

Nome do sistema Equação Limite min (ha) Limite max (ha) 
Sistema de Hipótese min, sem Y=1135x -69,6 0,3 o.a 
colvara em caetetu 

floresta densa Hipótese max, sem Y=3718x-93,3 0,3 0,8 caetetu 
Plantação Hipótese min, sem Y=690x-82,6 0,5 2,3 caetetu perene+ Hipótese max, sem mandioca caetetu Y=2632x-94,3 0,5 2,3 

Sistema de Hipótese min, sem Y=161 Ox-58,6 0,2 0,5 
coivara em caetetu 

capoeira nova Hipótese max, sem Y=2945x-60 0,2 0,5 caetetu 
Horticultura « artesanal » Y=25412x-17,7 0,05 O, 1 

« equipado » Y=30047x-112,7 0,12 0,15 
Quintal Y=12875x o 0,04 

Preço 1 (preço Y=338,9x-73,4 5 12 produtor) 
Bovinocultura 
sobre pasto Preço 2 (preço Y=486x-73,4 5 12 consumidor) 

Preço 1 (preço Y=104, 1 x-35 2 12 Ovinocultura produtor) 
sobre pasto Preço 2 (preço 

consumidor) Y=239x-35 2 12 
Suinocultura Y=143 500x o 0,01 

Piscicultura Início Y=1860x o 0,2 
Pelo menos dois anos Y=3720x o 0,2 

Avicultura Y=8937,5x o 0,04 
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Anexo li, tabela 6 : Cálculo do rendimento da terra e da produtividade diária do trabalho no sistema de cultura após roça e . . queima em ca poeira nova 
Tempo O Ano 1 Ano2 Ano3 Ano4 

Cultura Capoeira 4- Mandioca 1 e 2+esp 1 Mandioca 1 et 2+esp 1 Mandioca 2 et Capoeira 8 anos 3+esp2+capoeira 

Plantação+capinação 1- coleta 1 coleta 2 + Uso da 
Trabalho NB replantio+preparação rep lantio+pre paração mandioca 3 para 2+ início coleta 1 farinha mandioca farinha mandioca as estacas 

Tempo de trabalho 30 HJ 82 HJ (70 para capinar) 60HJ 72 HJ 3 HJ 

Mandioca 1 (após 8 Mandioca 1 et 2 Mandioca 2 e 3 Produtos meses) Macaxeira Cubiu Abacaxi Cubiu Abacaxi, Cubiu Banana Macaxeira 

RD (kg mandioca) 6000 6000 o 

Total HJ 247 
Tem o do ciclo 10 anos 

Produtos otenciais Pre os Tempo O Ano 1 Ano2 Ano3 
Fabrica~ão Farinha d'eau 
Farinha de água (latas/ha/ano) 12 o 7 50 57 
Bellus (unidade/ha/ano) 4 o 14 100 114 
Curada (unidade/ha/ano) 4 o 5,25 37,5 42,75 
Fécula (kq/ha/ano) 2 o 7 50 57 
Tucupi (Uha/ano) 2 o 5,25 37,5 42,75 
Tapioca e derivados o 
Farinha tapioca (latas/ha/ano) 20 o 18 10 28 
Fécula (kq/ha/ano) 2 o 18 10 28 
Macaca (kq/ha/ano) 20 o o o o 
Outros pdts roças o 
Cubiu (duzia) 2 o 100 100 80 
Abacaxi (unidade) 1 o o 210 150 
Banana (reorne) 4 o 6 3 o 
Macaxeira (kg) 1,5 o 50 150 o 
CI o o o o o 
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