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Resumo 

A Amazônia é uma região construída historicamente por processos conflitivos entre os que nela já 
habitavam e aqueles que a ela queriam conquistar. Sempre vista pela sociedade moderna como um 
baú de riquezas brutas e ainda não exploradas a real face amazônica se perde entre os estereótipos e 
preconceitos modernos. Sendo assim há de se prever que haja uma fluida e intricada rede de 
interesses amarrando e soltando amarras. O território é constituído por essa fluidez de interesses e 
poderes que vão se concretizando e espacializando trazendo à realidade material o território fluído e 
subjetivo, e muitas vezes nem um pouco sutil. 

O objetivo deste trabalho é analisar essas interações das redes de poder no território amazônida, no 
âmbito rural, mais especificamente na Reserva de Desenvolvimento Sustentáve, Piagaçu-Purus. A 
partir dessa análise, descrever, dentro dos conceitos geográficos, como esse fenômeno é responsável 
pela criação da identidade ribeirinha moderna, e como isso modifica os processos e técnicas no 
cotidiano. 

Os fluxos de urbanização atingem bruscamente o campo, transformando o seu caráter em algo sui 
generis submetido ao capital e sua necessidade de circulação material. O modo de vida nortenho 
sempre esteve submetido a uma intervenção bruta exógena que o delineou com o passar dos 
séculos, vamos também analisar como esse processo ajudou na (de)formação de uma identidade 
regional parecida com um mosaico cultural, e como isso também influencia hoje na capacidade de 
absorção de cultura e informação amazonense. 

O trabalho é baseado nas pesquisas de campo feita durante o ano de 2014 na Reserva Piagaçu-Purus 
que coletaram informações sobre o modo de vida dos agricultores. Durante a pesquisa também 
foram coletadas informações sobre a espacialização das famílias agricultoras e como elas ocupam o 
espaço ao seu entorno, para que possamos compreender a territorialização e a territorialidade da 
agricultura familiar na Reserva, e como essa atividade se relaciona com as outras atividades 
presente na vida do ribeirinho, como a caça, o extrativismo e a pesca. A pesquisa foi realizada a 
partir de entrevistas semiestruturadas, visitas aos locais de cultivo, coleta de pontos de GPS e 
análise temporal de 10 anos de imagens de satélite, desde o mês de fevereiro deste ano e continua 
acontecendo, através do projeto Peixes da Floresta executado pelo Instituto Piagaçu com o 
patrocínio da Petrobras Socioambiental. 

Palavras-chave: agricultura família; reserva de desenvolvimento sustentável; ribeirinhos, 
identidade 

  



Introdução 

Ao escrever um artigo para um evento de geografia enviei o texto para que uma professora o 
corrigisse, e assim ela o fez muito ela modificou, e uma de suas correções me chamou muito a 
atenção. No texto eu dizia uma frase que continha: “os caboclos...” e ela peremptoriamente me 
advertiu do uso dessa palavra. Palavra que tem em si um estigma forte que advém desde a sua 
origem no vocabulário lusitano, que remonta a época colonial para designar preconceituosamente 
aqueles que habitavam as margens dos rios, na floresta, nos sertões, e viviam às margens da 
sociedade. 

Não é meu intuito fazer uma retrospectiva histórica sobre o uso desse termo, mas ele me serve como 
elemento instigador. O que ou quem afinal são os caboclos? Os ribeirinhos? Ou se preferirem, os 
amazônidas (se é que você já se deparou com esta palavra antes)? Quem é o “Povo da Floresta”? 
Denominações não faltam, e é partir delas que vamos então construir nosso raciocínio. Carlos 
Walter (2008) diz que a denominação de algo diz mais sobre quem o quer denominar do que sobre 
quem está sendo denominado, portanto a pergunta também pode ser: “quem colocou todos os povos 
amazônicos em um único pacote”. E nem tão ingênuo deve ser nosso olhar ao conceito de região 
atribuído à “região amazônica”, que também engendra um punhado de intencionalidades ocultas. A 
construção de uma região, de uma identidade social, é antes de tudo uma construção política, que 
em sua maioria é produzida por agentes externos àqueles que habitam a própria região em questão. 

Então inverteremos assim nosso olhar, para entender o objeto temos então que mirar aqueles que o 
definiram. 

A identidade (que hoje conhecemos) desses povos amazônidas foi construída a partir do não-ser 
(Gonçalves, 2008), não-ser brancos, pelos europeus, os brancos, que não eram capazes de distinguir 
diferenças entre os diversos povos indígenas que habitavam a floresta, e por assim dizer os 
colocaram no mesmo saco, em uma mesma categoria, reinventando suas identidades (que já 
existiam) a partir da alteridade.    

Leonardi (1999) relata o intenso processo de depopulação e deculturação que ocorreu no Amazonas 
desde a chegada das missões nas margens do Rio Negro. A colonização foi responsável pela 
aculturação e extinção de muitos povos indígenas brasileiros, e tudo justificado pela necessidade do 
progresso e evolução. O mesmo processo que levou à ruína muitas cidades erigidas sob a égide do 
desenvolvimento ocidental, que prezava pelo enriquecimento da metrópole e controle sobre as 
matérias primas na subordinada colônia. 

Os europeus não tinham discernimento para perceber como era a rica relação homem/natureza entre 
os índios e a selva, somente enxergavam sua alteridade (o não branco) e um imenso território a ser 
conquistado recheado de riquezas a serem exploradas.  

A floresta amazônica sempre foi considerada um local de vazio demográfico, difícil de se viver e 
trabalhar. Mas mais uma vez isso só mostra o ponto de vista daqueles que tentavam colonizá-la. A 
simples aparição de conflitos entre portugueses/índios, coronéis/caboclos, estado/índios demonstra 
que sim, este território já era ocupado e portanto o discurso do vazio demográfico servia para 
legimitar alguma ação impositiva do estado em cima deste território e destas populações que 
estavam sendo ignoradas. Boaventura (2007) ao falar sobre essa tentativa de invisibilizar o outro 
sugere uma transgressão das ciências sociais, uma Sociologia das Ausências, para que possamos 
compreender melhor esse processo e superá-lo. Ele diz que o processo de monocultura, ou seja, de 
homogeneizar os conhecimentos e a cultura de outros povos é um processo que valoriza o 
conhecimento científico positivista em detrimento de outros. Para os europeus a floresta deveria ser 
explorada do jeito que eles acreditavam ser mais eficiente, e nesse interim ignoravam boa parte dos 
conhecimentos locais e ancestrais dos povos que ali habitaram por milênios. Criando assim a 
inexistência desse conhecimento, tornando-o ausente da sua realidade, reduzindo, portanto o 



presente à sua própria circunscrição cientista ocidental. Essa invisibilização foi também física, os 
povos indígenas foram massacrados por “guerras justas” e por crises de epidemias disseminadas 
pelos brancos (LEONARDI 1999). 

Leonardi (1999) diz que essa guerra entre índios e brancos também foi travada no plano da 
memória, os registros históricos se baseam em falácias e afirmações preconceituosas em relação aos 
povos autóctones, na tentativa de obliterar as memórias locais e construir um imaginário nacional 
em torno desses povos falso. Sempre ressaltando a indolência dos escravos indígenas, e atribuindo a 
isso a ruína do sistema econômico e de trabalho forçado imposto a eles. Atualmente estes povos 
lutam pela recuperação dessa memória que foi distorcida pelos colonizadores. Movimentos rebeldes 
como o EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional) liderado por indígenas mexicanos têm 
em suas premissas frases como: “contra el olvido, la memoria”, que seria um brado contra o 
esquecimento da sua cultura e um passo na direção de sua afirmação como um povo digno e 
originário daquelas terras que habitam. 

O que queremos expor aqui é a construção de identidades sociais (e ausências) a partir de estímulos 
e processos externos, imputados aos povos autóctones, originários, tradicionais, etc. de forma 
impositiva e hierárquica. 

Ao lançarmos nosso olhar para o Amazonas hoje, ainda percebemos esses mesmos processos 
exógenos, mas que foram naturalizados e se passam atualmente por inevitáveis e necessários (o que 
acaba por diminuir os conflitos). Assim é a urbanização, globalização, neoliberalismo, como 
preferir chamar este processo de homogeneização de culturas e mentes para a formação de novos 
mercados consumidores e produtores, ensejando assim a continuidade da reprodução do capital em 
territórios ainda pouco explorados. Antes esse fenômeno era chamado de colonização, depois 
imperialismo, hoje globalização, o nome muda, mas o processo é o mesmo, de descreditar a cultura 
local em detrimento da cultura globalizada. Boaventura (2007) afirma que este processo de 
substituir os processos locais (descartável, desprezível) pelos processos globais (dignos) é também 
uma forma de criar ausências e sobrepor uma lógica dominante, chamada por ele de monocultura da 
escala dominante. 

 Acreditamos neste esteio que essa globalização pode ser entendida localmente como o fluxo de 
“colonização/urbanização” que hoje invade o interior do Amazonas. E se dá como estratégia de 
capilarizar e materializar o capital no território. Sendo o Estado um ator que viabiliza, legitima e 
materializa as ações do capital no espaço vemos muito de suas políticas públicas voltadas para o 
alcance deste objetivo, como exemplo temos os programas de redistribuição de renda como o Bolsa 
Família, Bolsa Floresta, Pronaf, etc. que faz chegar a lugares “isolados” o dinheiro vivo. (Schor e 
Costa 2013, Marinho e Schor, 2012, Moraes e Schor 2010) 

A presença do capital no território 

A presença do dinheiro, e desse fluxo de urbanização que remodela as estruturas sociais de 
interação com a natureza e consequentemente de produção agrícola é responsável pela redefinição 
dos padrões alimentares de muitas comunidades nas calhas dos rios amazônicos. Segundo estudos 
descritos por Schor e Costa (2013) essa variação pode ser observada a partir de testes de isótopos 
presentes em pedaços de unhas de pessoas que se disponibilizaram a participar da pesquisa. De 
acordo com este estudo o padrão alimentar de algumas cidades médias do Amazonas se assemelha a 
padrões alimentares encontrados em cidades de médio porte do sudeste do Brasil. A conclusão deste 
estudo é de que sim, devido ao maior acesso aos produtos industrializados, e ao maior acesso ao 
dinheiro, as pessoas estão consumindo mais alimentos industrializados como frango congelado, 
salgadinhos de milho transgênico, refrigerante, etc. O que gera uma consequência grave na saúde 
dessa população, que passa a consumir altos teores de sódio e açúcares, tornando-a propensa a 
doenças como hipertensão e diabetes. Ainda segundo Schor e Costa (2014) que citou estudo do 



IBGE essa não é uma realidade restrita às cidades do estado do Amazonas, é um cenário que se 
apresenta nas populações de baixa renda de forma geral em todo o país. 

Essa capacidade do capital em penetrar em ambientes ainda não explorados só é possível com a 
conivência do Estado. E acontece desde as épocas mais remotas das missões coloniais. O intuito 
sempre foi conquistar territórios para transformar as populações existentes em mão-de-obra e 
também em mercado consumidor. A perversidade presente neste processo é que o capital não se 
contenta em reformular todos os processos sociais presentes naquele território ele é responsável 
também pela desagregação e destruição da coesão social, criando o individualismo que em muitas 
populações autóctones não existia. A ideia de propriedade privada em algumas sociedades 
originárias não existe. Desestrutura os sistemas produtivos, tornando as pessoas em simples 
consumidores, os produtos regionais são desprezados em favor de produtos industrializados. 
Reorganiza o espaço, criando conflitos e perpetuando os que já se assomam. Criando um território 
da monocultura. Esse processo de remodelação das estruturas sociais a partir do capital existe desde 
a época das navegações, e é devido a ele que hoje o espaço amazônico se configura como tal. 

Unidades de Conservação 

Um exemplo atual dessa reorganização do espaço é a criação de Unidades de Conservação, que são 
uma tentativa de estruturação espacial pelo capital através do Estado. Criando bolsões de recursos 
naturais a serem explorados futuramente apenas pelo poder público ou privado de grande porte. As 
populações ribeirinhas, por exemplo, são expulsas de suas terras quando da criação de Parques 
Nacionais como é o caso do PARNA do Jaú, na porção do baixo Negro. Após a criação do parque o 
estado proibiu a circulação do regatão (Leonardi, 1999), que seria a conexão que essas pessoas 
tinham com o mundo lá fora, que transportava itens de necessidade básica da cidade para o interior, 
e fazendo comércio, levando a produção dessas famílias para a cidade ou centro urbano mais 
próximo. Ao retirar esse regatão o estado está impedindo a permanência dessas famílias, forçando-
as a abandonarem suas terras e a procurarem moradia em outro lugar. Para que aqueles recursos 
naturais sejam preservados da “ação predatória humana” é necessário desalojar aquelas famílias que 
sempre viveram naquele local, e que em muitos casos são responsáveis pela conservação daqueles 
recursos, e muitas vezes responsáveis pelo aumento da agrobiodiversidade (Fox et al 2000). No 
entanto quando é de interesse do grande capital, como por exemplo, a construção de alguma 
hidrelétrica, estrada, exploração de algum mineral ou petróleo aquele parque pode ser violado, pois 
é de interesse público (será?).  

A construção da identidade 

Pela nossa discussão vimos como foi construída a “identidade” do povo amazônida e como foi 
imposta a organização espacial, inclusive regional por agentes externos. A Amazônia sempre foi 
vista de cima para baixo, nunca de dentro pra fora (ou pra dentro mesmo), e isto reflete na forma 
como hoje se organizam os movimentos populares, as ONGS (que muitas vezes silenciam estes 
movimentos), e o capital no território. Interessante em ressaltar o papel das ONGs e institutos de 
pesquisa na Amazônia é a sua atitude hierárquica, vertical. Mais uma vez legitimando a lógica da 
ciência ocidental como única verdade, esses sujeitos traduzem o conhecimento local ((re)construído 
a duras penas) em conhecimento científico moderno, tornando-o acessível aos interesses daqueles 
que ainda visualizam a Amazônia como uma grande promessa a ser explorada. O debate é forte, 
qual o sentido de racionalizar este conhecimento? Perpetuar essa lógica de eterna fonte de riquezas 
para os de fora? 

Em palestra no VII Congresso Brasileiro de Geógrafos Carlos Walter Porto Gonçalves fala que “a 
floresta só não é conhecida pelo branco europeu, mas é conhecida por muita gente colorida”. O 
branco europeu hoje pode ser entendido como as grandes empresas e o Estado, que ainda 
desconhecem o verdadeiro potencial da Amazônia, pois só consegue enxerga-la através de seu olhar 
míope e unidirecional (mercado, capital, consumo). Portanto a resposta para aquela pergunta inicial 



é esta: quem colocou os povos amazônidas no mesmo pacote foram aqueles incapazes de realizar as 
diferenças e reais riquezas desta floresta e de seus rios. Identificando-os para melhor dominá-los. 

A agricultura e suas (re)existências 

Ao lançarmos nosso olhar para os agricultores ribeirinhos, focando nossa escala de análise, também 
podemos identificar esse processo estrangeiro e também de resistência local que resulta na 
formação de uma identidade. A agricultura amazônida é resultado desse mesmo fenômeno, em 
especial a agricultura familiar nos chama a atenção, por sua característica de re-existência no 
território. Uma categoria social que apresenta, como diz Milton Santos, rugosidades, pois em sua 
dicotômica existência é um acúmulo de tempos e verdades: 

A forma como se combinam sistemas técnicos de diferentes idades vai ter uma 
consequência sob as formas de vida possíveis naquela área. Do ponto de vista 
específico da técnica dominante, a questão é outra; é a de verificar como os resíduos 
do passado são um obstáculo à difusão do novo ou juntos encontram a maneira de 
permitir ações simultâneas. (Santos, p.25, 2006) 

Ou seja, as rugosidades são marcas, cicatrizes na paisagem e no espaço, podendo ser processos 
sociais ou construções físicas, que evidenciam “os restos de divisões do trabalho já existentes”, “os 
restos dos tipos de capital e suas combinações técnicas e sociais” (Santos, 2006). 

A construção social da agricultura ribeirinha como conhecida hoje deu início com o seu fim. A 
Amazônia pré-colombiana foi ocupada e manejada por populações indígenas que obtinham o seu 
jeito próprio de fazer agricultura, eram populações semi-nômades que praticavam agricultura 
migratória ou de corte e queima (Kleinman et al. 1995). Consistia-se em abrir áreas relativamente 
pequenas de floresta (aprox. 1ha), queima controlada, e posterior plantio. A chegada dos europeus 
nas terras brasilis acarretou em extermínio populacional e cultural. As missões que chegaram à 
Amazônia para a sua colonização foram responsáveis pelo genocídio do povo indígena, sua 
escravização, e a proibição de reproduzir sua cultura em seu próprio território. (Leonardi, 1999). Os 
brancos europeus se dedicavam a impor às populações autóctones o seu jeito de fazer agricultura e 
extraiam da floresta os recursos de forma irresponsável. Dessa forma a Amazônia passou por 
séculos de imposição e estupro cultural. A agricultura, nos anos que se seguiram a invasão 
portuguesa, foi deixada de lado por atividades que eram mais lucrativas como a exploração das 
drogas do sertão e mais tardiamente no séc. XIX o extrativismo da borracha. 

A fase da borracha é um capítulo a parte da história amazônica, teve seu maior impacto nos rios de 
água barrenta, que se localizam na margem direita do Rio Solimões, pois eram locais de mais fácil 
acesso, dado que o Rio Negro apresentava barreiras naturais como cachoeiras e corredeiras, além de 
apresentarem mais aptidão para o cultivo e extrativismo do látex da seringueira. O ciclo da 
borracha, já em meados do séc. XIX, foi responsável pela atração de milhares de imigrantes, em sua 
maioria nordestinos e na perpetuação de processos de exploração e de divisão do trabalho onde os 
europeus ocupavam os papeis de exploradores. Aqueles que eram donos dos seringais e possuidores 
dos meios de produção impunham condições de trabalho sub-humanas de forma a transformar seus 
trabalhadores em dependentes. Nessa época praticar a agricultura era proibido, por dois motivos: o 
patrão não queria que seu trabalhador gastasse tempo com outra atividade, e ao ter sua roça o 
seringueiro teria mais independência alimentar não precisando comprar todos os seus itens 
alimentares do regatão do seu patrão. 

Portanto ao fim do ciclo da borracha a agricultura era uma atividade praticamente esquecida, e foi 
aos poucos sendo resgatada e nesse processo os elementos que a reconstruíram foram pinçados de 
todas as culturas e populações que agora compunham e compuseram o espaço amazônico. Portanto 
atualmente a agricultura ribeirinha tem fortes traços da agricultura indígena migratória, com 
elementos da cultura nordestina, europeia, chinesa, sulista, japonesa, cabocla (?) e etc. 



Estudo de caso 

Para exemplificar este processo de construção social da agricultura ribeirinha lançamos nosso olhar 
para a agricultura ribeirinha da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), 
que se situa no baixo Rio Purus, em uma das maiores áreas de várzea da Amazônia. 

A região do baixo rio Purus abriga um mosaico de áreas protegidas federais e estaduais de 
aproximadamente 2 milhões de hectares (DEUS et al. 2003) abrangendo parte dos interflúvios 
Purus-Madeira e Purus-Juruá. A RDS-PP é uma Unidade de Conservação (UC) Estadual de Uso 
Sustentável com 834.245 ha localizada em parte dos municípios de Beruri, Coari, Tapauá e Anori) 
(Figura 1). Nesta região existem grandes áreas contínuas de floresta de terra firme, algumas com 
castanhais, e também ambientes alagáveis de diferentes origens que vão desde rios e lagos de águas 
brancas e negras, passando por campos alagáveis e chegando até florestas de várzea e igapó 
(Instituto Piagaçu, dados não publicados). Socialmente a região também é diversa, pois há 
diferentes grupos étnicos representados por indígenas (e.g. Mura; Apurinã), ribeirinhos, 
seringueiros, castanheiros, migrantes, entre outros. Foram identificadas 67 comunidades entre 
indígenas e não indígenas na região do baixo Purus e estima-se que cerca de 4.000 pessoas 
residentes em 57 comunidades utilizam recursos naturais provenientes de áreas dentro dos limites 
da RDS-PP (Instituto Piagaçu, dados não publicados). A maior parte da população é composta por 
jovens abaixo dos 20 anos de idade e há uma ligeira predominância de homens em relação às 
mulheres (Instituto Piagaçu, dados não publicados). Com relação a escolaridade, aproximadamente 
30% das pessoas cursou os 4 primeiros anos básicos de ensino, enquanto que, entre as pessoas 
acima dos 40 anos de idade a percentagem de analfabetismo é maior que 30%, chegando a 70% 
entre as pessoas com mais de 60 anos de idade (Instituto Piagaçu, dados não publicados). 

  

Figura 1. Localização geográfica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, e sede dos municípios de Coari, Codajás, Anori, 
Beruri, Tapauá, Manacapuru e Manaus (Instituto Piagaçu, dados não publicados). 



Caracterização da área de cultivo e ciclo da agricultura migratória na RDS-PP  

Durante os anos de 2011 até o presente momento o Instituto Piagaçu, ONG responsável pela 
produção do Plano de Gestão e atividades conjuntas de conservação e manejo com a comunidade, 
efetuou um estudo sócio-econômico com ênfase nas bases agrícolas da Reserva. Utilizando-se de 
diversas metodologias de pesquisa como: diagnóstico rápido participativo, entrevistas semi-
estruturadas e observação participante. 

De acordo com os resultados parciais da pesquisa em andamento a grande maioria das áreas de 
cultivo na RDS-PP estão envoltas por uma matriz florestal, composta por um mosaico de florestas 
com diferentes idades, que podem estar cobrindo o solo em ambiente alagado sazonalmente 
(várzea) ou em terra-firme. A agricultura é desenvolvida por cerca de 90% das pessoas 
entrevistadas, mas com diferentes intensidades em relação à área cultivada e número de espécies 
utilizadas. Na RDS-PP o roçado é reconhecido como local de cultivo onde se planta diversas 
espécies de interesse com predominância da mandioca (Manihot esculenta Crantz). Para a 
implementação de um roçado são registradas, via de regra, quatro fases entre a abertura e o plantio 
propriamente dito: Inicia-se com a “broca” (retirada de árvores e galhos mais finos), em seguida 
vem a “derruba”, que consiste na retirada de árvores maiores e mais grossas. A próxima etapa é a 
“queimada”, para abertura da área e degradação rápida da biomassa vegetal e finalmente a 
“coivara”, momento em que os agricultores amontoam galhos e troncos que sobraram para 
novamente queimá-los, considerando então á área pronta para o plantio, após o solo ter se resfriado.  

O plantio em áreas de várzea muda a lógica das fases que caracterizam a agricultura migratória e 
em alguns casos o uso para plantio é continuado ao longo dos anos e o pousio é bastante reduzido. 
Para ambiente de várzea os moradores da RDS-PP reconhecem o plantio “de praia” e “de vazante”, 
além dos roçados e sítios. O plantio ”de praia” ocorre nas partes interiores de contato entre os 
bancos de areias que formam as praias e a floresta de várzea, geralmente na calha principal do rio 
Purus. O plantio “de vazante” ocorre em barrancos nas margens dos canais onde crescem capins 
flutuantes (eg. mourinho, membeca), tanto nas margens do rio Purus como nas margens dos canais e 
paranãs mais interiores da planície de inundação. O plantio “de vazante” em solo relativamente 
mais fértil que o plantio “de praia” e ambos não exigem a queima da vegetação pois a limpeza da 
área é realizada naturalmente quando as águas estão subindo e ao final da vazante o solo está limpo 
para reiniciar o plantio. 

 O plantio continuado em uma área aberta ocorre por período limitado de tempo, com diferenças 
entre as áreas de várzea e de terra firme, em função das próprias características naturais dos 
ambientes. Segundo os agricultores o tempo de cultivo em uma mesma área é limitado porque com 
o uso consecutivo resulta em um enfraquecimento do solo (“a terra fica fraca” segundo os 
moradores locais), indicado pela diminuição da produtividade da área agrícola. Na terra firme o 
ciclo de uso de uma área desde a abertura, plantio e o início do pousio é geralmente de dois anos, 
mais raramente de três a quatro anos. O processo de abertura das áreas começa nos meses que 
precedem o período de chuvas, geralmente entre agosto e outubro, quando a mata está menos 
úmida, mais propícia à abertura de clareiras e a queimadas. Nos primeiros anos se colhe mandioca e 
outras espécies de ciclo mais rápido como melancia, abóbora e milho; e nos últimos anos de uso se 
colhe banana e outras espécies de ciclo mais longo, como pupunha, caju, abacate, podendo também 
haver a colheita de variedades de mandioca de ciclo mais longo. Detectado o enfraquecimento do 
solo, toma-se a decisão de deixar a área em pousio, caracterizado por períodos que variam de 7 a 15 
anos. Neste momento, ocorre a regeneração secundária (formação de capoeiras) e o 
desenvolvimento de espécies perenes provenientes da matriz florestal ou mesmo plantadas em 
consórcio com a mandioca. Algumas áreas são escolhidas pelo agricultor e recebem manejo mais 
intensivo (enriquecimento com árvores frutíferas e seleção de espécies de uso que regeneram 
naturalmente), transformando-se em sítios. Caso o manejo seja menos intensivo, a área se torna uma 
capoeira com algumas espécies de interesse para o produtor (como açaí, castanha-do-Brasil, 



cupuaçu, pupunha, entre outras) e é deixada para recuperação para voltar a ser aberta para se tornar 
um novo roçado ou formar uma floresta madura novamente. 

Nas áreas de várzea o uso do solo para agricultura depende do ciclo hidrológico. A limpeza do 
terreno é realizada naturalmente durante o período de enchente (abril/maio) e o plantio ocorre logo 
quando a terra emerge, no início do período de vazante (agosto/setembro), aproveitando a época em 
que a terra estará disponível para o cultivo. A colheita ocorre geralmente entre os meses de janeiro a 
junho, dependendo da época de plantio e da altitude do terreno. O período de cultivo em uma 
mesma área de várzea pode chegar a até 10 anos, já que a cada ano existe um período de descanso e 
incremento de matéria orgânica no solo por conta da alagação do terreno na fase de enchente/cheia 
do rio. Este período pode durar até seis meses, com deposição de sedimentos ricos em nutrientes 
que estão em suspensão nas águas dos rios. Assim a enchente favorece a manutenção da fertilidade 
do solo a cada ciclo hidrológico e apesar do agricultor ter menos tempo de uso do solo a cada ano 
há uma preferência para o plantio em várzea. Os agricultores reconhecem que o cultivo "dá bonito". 

Em geral, os agricultores preferem abrir novas áreas pequenas (com até 2 quadras) para cultivo ao 
invés de abrir uma área com maiores dimensões. Assim, cada núcleo familiar geralmente possui 2 a 
3 roçados sendo cultivados ao mesmo tempo, em diferentes estágios do ciclo. As áreas de capoeira 
que registramos no Levantamento de Áreas Agrícolas apresentaram tamanhos levemente maiores 
que as áreas de roçados, com a maioria apresentando uma variação entre 1,5 a 5 quadras (15.000-
50.000 m2). É esperado que essas capoeiras apresentem parte de sua área com idades de sucessão 
diferentes, já que muitos agricultores relataram que abrem uma área e não necessariamente plantam 
em toda ela ao mesmo tempo. A maioria das áreas de sítios declaradas possuíam tamanhos entre 0,5 
e 2 quadras (5.000-20.000 m2), mas foram declarados sítios de tamanhos mais variados, sendo o 
maior de 300 quadras (3.000.000 m2), que também fora retirados das análises, por ser um valor 
discrepante. Da mesma forma que as capoeiras, é provável que os sítios possuam áreas com 
diferentes idades de sucessão. 

Discussão 

A atividade agrícola da RDS-PP é similar à que ocorre em outras regiões tropicais úmidas, tanto nas 
áreas de várzea como na terra firme, adaptada, portanto, ao ambiente em que se encontra. No 
entanto apresenta singularidades que lhe diferenciam das outras agriculturas situadas nas mesmas 
regiões climáticas. Esse processo de construção da cultura a partir de elementos externos não é 
privilégio da cultura amazônida, mas é vivenciado por todos os países que algum dia já foram ou 
ainda sofrem com a colonização, imperialismo, globalização. É uma forma de re-existir no espaço, 
reinventando os territórios e suas territorialidades. A identidade cultural é dinâmica, pois assim são 
os processos que materializam as relações no território. 

Os impactos positivos e negativos da agricultura migratória são alvo de um longo debate. Alguns 
autores defendem que a agricultura migratória praticada na Amazônia é um componente importante 
no modo de vida tradicional e que mantém uma elevada agrobiodiversidade, aliada à manutenção 
dos serviços ecológicos. 

Atualmente, a agricultura familiar na Amazônia sofre influência da globalização que altera as 
relações sociais e os modos de vida dos moradores (SCHOR, 2013). Com isso o trabalho que era 
muitas vezes comunitário, está se tornando cada vez mais uma atividade individual ou envolvendo 
apenas um núcleo familiar (PEREIRA et al. 2006). Com relação às práticas de manejo e 
comercialização é observada uma redução da agrobiodiversidade e dos períodos de pousio e um 
comércio de produtos mais especializado (PEREIRA et al. 2006). Esse processo parece ocorrer na 
região do baixo rio Purus, especificamente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu 
Purus (RDS-PP), onde a agricultura, embora se mostre uma atividade importante e praticada por 
grande parte das famílias, tem pouca ou nenhuma influência no abastecimento de produtos agrícolas 
nas sedes municipais e escolas da região. 



Por ser fruto desse processo de rexistência e imposições externas a cultura, e no nosso caso a 
agricultura, se adapta da melhor maneira a esses dois fluxos de interesses e se molda de acordo com 
os recursos disponíveis no ambiente. 
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