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RESUMO  
A agricultura familiar representa 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. 

Este modo de produção é fonte de renda para as famílias residentes no Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) Porto Seguro, base do estudo em questão, assim como 

para várias famílias de origem rural. Teve o intuito de realizar um diagnóstico do modo de 

vida e produção da população no PDS Porto Seguro.  Utilizou-se de questionário 

socioeconômico e ambiental para verificar o modo de produção das famílias, bem como das 

coletas de solo para analisar a qualidade do solo agricultável em 4 (quatro) propriedades do 

local. Todas as análises levaram a um tipo de solo pouco fértil, resultando em média 

produtividade. Portanto, há necessidade de se realizar correção do solo para melhorar a 

qualidade e facilitar o cultivo, aumentando consequentemente a renda dos produtores. Vale 

ressaltar ainda, que o PDS, apesar de recente, caminha rumo a Agroecologia.  
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 INTRODUÇÃO  

 

A concentração da posse da terra no Brasil tem suas origens na época do 

descobrimento. As intervenções do governo, fruto da execução de diversas políticas 

fundiárias e agrárias, não têm sido eficazes para alterar significativa e globalmente a estrutura 

da posse da terra. A reforma agrária é um termo utilizado para descrever distintos processos 

que procuram dar acesso à posse da terra e aos meios de produção para os trabalhadores rurais 

que não a possuem ou possuem apenas em pequena quantidade (FILHO, 2003). 

Ainda segundo Filho (2003), em grande medida, pode-se dizer que o conflito social 

agrário que persiste nas áreas rurais do país está diretamente relacionado ao modelo de 
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desenvolvimento rural do Brasil, o qual promoveu a concentração da terra e a exclusão social 

dos camponeses tradicionais que lutaram e lutam pela permanência da agricultura familiar que 

vem sendo enfraquecida pelo agronegócio. 

No que se refere ao processo econômico brasileiro, o agronegócio representa cerca de 

20% do PIB do país. Em contrapartida a agricultura familiar é responsável por 70% dos 

alimentos consumidos pela população brasileira. Este sistema produtivo é possível devido 

principalmente pela conjunção da luta politica dos movimentos sociais rurais pelas 

organizações dos agricultores familiares em prol de uma politica publica especifica para este 

setor. Através dessas lutas criou-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) em 1996, e mais recentemente promulgou-se a Lei da Agricultura 

Familiar (2006) (MATTEI, 2014). 

Desse modo, é necessário destacar que a produção familiar, além de fator redutor do 

êxodo rural e fonte de recursos para as famílias com menor renda, também contribui 

expressivamente para a geração de riqueza, considerando a economia não só do setor 

agropecuário, mas do próprio país. Com isso, a expressividade da atividade quantificada pelo 

PIB do agronegócio familiar se torna mais ampla e define melhor como a produção dos 

pequenos produtores realmente interfere na economia (GUILHOTO, 2007). 

Na agricultura familiar trabalha-se com uma pequena porção do solo, chamada de 

camada arável, este recurso do meio-ambiente está ligado a outros componentes, como a 

água, as plantas, os animais e o homem. Desta forma, tudo que acontece com o solo terá 

algum reflexo, positivo ou negativo, no ambiente do qual ele faz parte. Com isso, percebe-se a 

importância do manejo adequado e análises acerca da qualidade do solo em que se produz 

para se alcançar a qualidade desejada do produto final (MARION, 2011).  

Em suma, percebe-se a importância dos avanços sociais que os assentamentos 

representam, tanto com relação à produção de alimentos e sobrevivência de camponeses, 

quanto a contribuição para a economia local e preservação do meio ambiente. Diante disto, 

este trabalho teve o intuito de realizar um diagnóstico do modo de vida da população no 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro, dando ênfase nos aspectos sócio 

produtivos e nos benefícios que este tipo de agricultura proporciona às famílias e ao meio.   
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia para aplicação dos questionários socioeconômicos foi realizada 

conforme descreve Marconi e Lakatos (2007) em que é regida qualitativamente por um roteiro 

previamente definido, ou seja, as perguntas elaboradas são predeterminadas para alcançar 

determinado objetivo, realizadas no dia 29 de Agosto de 2016. 

As entrevistas consistiram em perguntas objetivas a quatro famílias do PDS, ou seja, 

quatro questionários, que abrangeram a identificação da família residente no lote, produção e 

organização vegetal e animal desenvolvida, principal fonte de renda familiar, capacidade de 

organização da comunidade e infraestrutura, saneamento e serviços públicos do local.  

Já a coleta de solo seguiu os procedimentos descritos pela Embrapa (1999) também 

em quatro lotes. De acordo com a Figura 01, para as coletas de amostras foi realizado a 

limpeza da área, removendo detritos e restos vegetais (folhas, ramos e fragmentos de rocha) 

da superfície do solo (ARRUDA; MOREIRA; PEREIRA, 2014). 

Figura 01 – Procedimento de coleta de amostra de solo deformada. 

 
Fonte: Adaptado de Arruda; Moreira; Pereira, 2014. 

 

O trabalho manual foi realizado com enxadas e pá cavadeiras. Em cada ponto de 

amostragem, foi cavado uma cova, na profundidade de 20 cm e em formato de “U”, onde 

foram retiradas as bordas laterais (cerca de 5 cm) deixando apenas a parte central que foi 

colocada no balde, constituindo uma amostra simples.  

Tal procedimento foi repetido em dez pontos diferentes atingindo toda extensão da 

área local, obedecendo o mesmo padrão já citado, formando dez porções que foram 

homogeneizadas, constituindo assim uma amostra composta, com peso de aproximadamente 

1Kg que foi armazenada em um saco plástico. O mesmo procedimento de coleta e 
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armazenamento foi repetido quatro vezes, obtendo assim quatro modelos com peso total de 

4kg e levadas para análise laboratorial. 

Na aferição química observou-se fatores como: pH em água; P e K disponíveis; P-

remanescente; Ca, Mg e Al trocáveis; acidez total (H + Al); e carbono orgânico (Corg) ou 

matéria orgânica (MO). Com as variáveis, calculou-se a soma de bases (SB), CTC total (T), 

saturação por bases (V) e saturação de alumínio (M). 

  

 Histórico e descrição do local 

 

Anteriormente denominado de Projeto de Assentamento Balão 02, o Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (P.D.S.) surgiu em 20 de junho de 2004 com 120 famílias 

apoiadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) na luta pela Reforma Agrária nesta região, 

no entanto, o dia seguinte (21 de Junho de 2004) ficou marcado como o dia em que realmente 

houve ocupação desta área, atualmente conhecido como P.D.S. Porto Seguro desde 16 de 

Junho de 2016. 

As famílias que residem no local possuem associação registrada em cartório desde 21 

de Janeiro de 2015 voltada principalmente para os pequenos agricultores familiares do 

projeto. Encontra-se em área de Reserva legal rica em Castanha e Cupuaçu, portanto, esta área 

não pode ser explorada. Além disso, o Plano de Uso da Terra, caracterizado como um 

conjunto de leis tem como pauta os direitos e deveres que devem ser seguidos no 

assentamento.  

Das 120 famílias, 37 são remanescentes na luta pela conquista da terra, sendo estas 

cadastradas pelo INCRA com lotes de 6 (seis) alqueires por família. No assentamento é 

realizada primordialmente a agricultura familiar, da qual os trabalhadores mantêm a renda 

mensal, vendendo sua produção no município de Marabá, ou mesmo no local. 

Quanto a infraestrutura, o P.D.S. Porto Seguro, ainda não possui Energia Elétrica, 

porém, por meio da CELPA com o projeto Luz para todos está previsto a instalação da rede 

até dezembro deste ano. Pela falta de energia, a escola, que conta com prédio próprio, não está 

em funcionamento, sendo os estudantes deslocados à escola do Projeto de Assentamento 

Balão 03. Do mesmo modo, não possuem água encanada ou rede de esgoto. Vale ressaltar que 

todas as informações aqui relatadas foram cedidas pela Presidente da Associação do PDS. 
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 Estratégia de implementação da proposta do PDS 

 

A modalidade de projeto foi criada com o intuito de proporcionar um desenvolvimento 

de atividades sustentáveis, devido às populações basearem sua subsistência no extrativismo, 

na agricultura familiar e em outras atividades de baixo impacto ambiental. Em outras 

palavras, o assentado e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) são 

responsáveis pelo uso sustentável dos recursos naturais. A obtenção da terra, criação do 

Projeto, a seleção dos beneficiários, aporte de recursos de crédito, apoio a instalação e crédito 

de produção (PRONAF A), infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) e 

a titulação (Concessão de Uso/Título de Propriedade) são de responsabilidade do INCRA. 

Não há a individualização de parcelas (Titulação coletiva – fração ideal). Portaria/INCRA/P 

Nº 477, de 04 de novembro de 1999. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Agricultura familiar no PDS 

 

A comunidade realiza a prática de extrativismo onde 70% dos entrevistados realizam a 

extração da Castanha do Pará, sinal que na área ainda há a preservação das castanheiras. 

Existem outros produtos que também são extraídos como o açaí e o buriti que são 

compensatórios para a renda familiar. 

Pôde-se observar no questionário que todos os entrevistados conhecem ou já ouviram 

falar sobre Sistemas Agroflorestais (SAF’S). No mais, estes também conhecem o 

beneficiamento que estes proporcionam para o solo, a recirculação de nutrientes e aumento na 

produtividade, visto que esse sistema é feito a partir de duas ou mais culturas integradas numa 

mesma área. Na Tabela 02, pode-se observar alguns cultivos realizados no PDS, onde está 

sendo desenvolvida a Agricultura Familiar.  

Tabela 02 - Tipo de Cultivo no PDS. 

Produtos cultivados  Família 01 Família 02 Família 03 Família 04 

Feijão X X X X 

Banana da Terra X X X X 

Mandioca X X X X 

Milho X  X X 

Alface X   X 

Tomate X X X  

Quiabo X X X X 
Fonte: Autores, 2016. 
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Dentre as quatro famílias entrevistadas, todas afirmaram produzir feijão, banana da 

terra, mandioca e quiabo com média qualidade em decorrência de alguns fatores que 

dificultam a produtividade, tais como, déficit hídrico, solo e falta de créditos, já a produção 

animal é baseada na avicultura, utilizada para alimentação e comercialização. Toda produção, 

animal ou vegetal, é desenvolvida em uma área equivalente a 2 ha (20%) do total de sua 

propriedade de 6 ha, os 4 ha restantes são destinados a preservação da mata. 

 

 Qualidade do solo 

A boa qualidade do solo não somente aumenta a produtividade das culturas, mas 

também mantém a qualidade do meio ambiente e, consequentemente, a saúde das plantas, dos 

animais e dos homens. As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e os fatores 

ecológicos formam a qualidade do solo e determinam a produtividade do sistema agrícola 

(FAGERIA; STONE, 2006). Na Tabela 03, apresenta-se algumas propriedades químicas que 

foram analisadas do solo do PDS Porto Seguro.  

 

Tabela 03: Propriedades químicas dos solos analisados. 

Macronutrientes Amostra 01 Amostra 02 Amostra 03 Amostra 04 

Ph – água 4,7 5,0 4,6 4,8 

Matéria Orgânica % (dag/km) 1,3 1,8 1,5 1,4 

Carbono Orgânico (mg/dm³) 10 12 12 - 

Nitrogênio Orgânico % 11 9 9 - 

Saturação de bases % 34% 29% 25% 20% 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Ainda segundo Fageria e Stone (2006), o pH (potencial hidrogeniônico) indica a acidez 

ou a alcalinidade relativa de um substrato. Conforme mostra a análise, os valores de pH no 

solo do PDS variam de 4,6 a 5,0 representando que o solo possui característica ácida, o que 

pode prejudicar a produção de algumas espécies de vegetais que preferem a faixa de 6,0 a 6,8 

(pH neutro). Este pode ser um dos motivos pelo qual durante as entrevistas os agricultores 

afirmaram que alguns tipos de culturas já foram plantados, porém, sem resultado satisfatório.   

Já a matéria orgânica que é composta por resto de plantas e animais, ou seja, material 

de origem orgânica em estado de decomposição (BRADY; WEIL, 2013) apresentou-se em 

teores baixos, caracterizando o solo como frágil, em virtude de que a matéria orgânica atua 
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retendo água, além de proteger a superfície e auxiliar no crescimento das plantas. 

Desempenha, portanto, um papel muito importante no solo (BUDZIAK; MAIA; 

MANGRICH, 2004). 

Outro fator que foi abordado pela análise foi a quantidade de carbono orgânico, visto que 

baixos valores podem afetar a produtividade em razão de seu efeito na estrutura, na 

disponibilidade de água, e no seu poder de tamponamento frente a presença de compostos 

muitas vezes tóxicos que prejudicam as plantas (GOMES; FILIZOLA, 2006).  

O nitrogênio é um macro elemento essencial à vida e ao metabolismo das plantas. 

Encontra-se no solo principalmente na forma orgânica (aproximadamente 98%). A outra 

parte, minoria, encontra-se nas formas minerais de amônio, nitrato e nitrito utilizados pelas 

plantas (ALFAIA, 2006).  Sua ausência limita, principalmente, o crescimento vegetal e sua 

baixa disponibilidade é associada à redução da área foliar e fotossíntese (CARVALHO, 

2005). 

A saturação por bases é um excelente indicativo das condições gerais de fertilidade 

do solo, sendo utilizada até como complemento na nomenclatura dos solos. Os solos podem 

ser divididos de acordo com a saturação por bases: solos eutróficos (férteis) = V% ≥ 50%; 

solos distróficos (pouco férteis) = V% < 50%. A maioria das culturas apresenta boa 

produtividade quando no solo é obtido valor V% entre 50 e 80% (RONQUIM, 2010). 

A partir disto, percebeu-se nas análises, que a porcentagem da saturação de bases 

varia de 20% a 34%, o que representa solo distrófico. Outro fator que pode ser considerado 

influente para este tipo de solo é a falta de correção, a qual apenas uma das quatro famílias 

alegou realizar. 

 

 Textura do solo 

As propriedades físicas do solo são fatores importantes aos mecanismos de qualidade, 

como a textura, possibilitando ainda condições para que os processos de atenuação química e 

biológica possam ocorrer. Além disso, o transporte de nutrientes depende da forma e tamanho 

das partículas que compõem o solo, assim como do seu grau de compactação (MARION, 

2011). Na Tabela 04 está contida o resultado das amostras de acordo com suas características 

físicas. 
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Tabela 04: Análise das características físicas – textura. 

Amostra Argila  Silte Areia Tipo de Solo Textura 

1 28% 31% 41% FRANCO MÉDIA 

2 61% 9% 30% FRANCO 

ARGILOSO 

ARGILOSA 

3 20% 52% 28% FRANCO 

SILTOSO  

MÉDIA 

4 28% 31% 41% FRANCO MÉDIA 
 

Fonte: Autores, 2016. 

 

As quatro amostras de solo coletadas apresentaram como classificação o tipo de solo 

Franco. Segundo Fageria e Stone (2006) franco é uma mistura equilibrada de partículas de 

areia, silte e argila. Os solos francos, ou de textura média, exibem propriedades leves e 

pesadas em proporções aproximadamente iguais. O grupo é subdividido em franco-arenoso, 

franco, franco-siltoso, franco-argiloso, franco-argilo-arenoso e franco-argilo-siltoso. Sua faixa 

de textura varia de moderadamente grosseiro a moderadamente fino. A textura do solo 

influencia a capacidade de retenção de água, as taxas de percolação e infiltração, a aeração e, 

consequentemente, o crescimento das plantas. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir em linhas gerais que o PDS Porto Seguro, cumpre com a 

Portaria/INCRA?P N° 477, de 04 de novembro 1999, apontando para novos tipos de 

assentamentos de Reforma Agrária, se opondo ao paradigma da revolução verde, buscando o 

desenvolvimento sustentável e podendo ser considerado um assentamento que caminha rumo 

às novas perspectivas norteadas pela Agroecologia. 

Mediante a proposta do Porto Seguro, avaliou-se como eficaz, pois apesar de 

recentemente ter se estabelecido como um PDS, percebeu-se a preocupação em valorizar a 

terra e o modo de produção manual baseado na agricultura familiar. Ademais, os pequenos 

proprietários do local têm como direito pautado no Plano de Uso do PDS, a conservação de 

uma grande área do lote, tendo sido assegurado seu cumprimento através das entrevistas 

realizadas. 

Os índices de qualidade do solo observados, apesar da comunidade viver do uso solo 

por meio da agricultura, apresentou-se baixo para os fatores analisados. Vale considerar, que 
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o Projeto de Desenvolvimento encontra-se na Amazônia que possui como característica a 

baixa fertilidade do solo. Nota-se, portanto, a necessidade de fazer a correção do solo, para 

melhorar sua qualidade e facilitar o cultivo de hortaliças presente no P.D.S – Porto Seguro. 
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