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EXPLORAÇÃO RACIONAL DA PEQUENA PROPRIEDADE EM 

ÁREA DE MATA EM RORAIMA. 

Osmar Alves Lameira 1 

á 5 “ . 

A pequena propriedade em Roraima e explorada basicamente por 

produtores descapitalizados oriundos das diversas regiões brasileiras, prin 

cipalmente, do Nordeste. 

A maioria desses produtores cultiva a terra de forma empírica, 

sem a utilização de insumos modernos e práticas de manejo adequadas as 

diferentes areas de cultivo. Utilizam a mão-de-obra familiar e atualmente, nao 

tem acesso ao Credito Rural. 

s 

da aa geo ds 
Os custos e Vêndas da propriedade nao sao contabiiizados, o 

que dificulta um planejamento para melhor aproveitamento do solo com as cul 

turas utilizadas. Por outro lado, a comercialização em sua maioria € feita 

com o intermediario,que diminui ainda mais o lucro do produtor. 

Para que o pequeno produtor possa produzir para a subsistencia de 

sua familia, gerar execedentes para comercializaçao, fixar-se no meio rural   e 
4 . 

e cultivar o solo de forma contínua sem a necessidade de incorporar novas 

5 a Rm so. 

áreas para o aumento da produção, vários fatores, como tecnicas agronomicaS. 

saúde, educação, estradas, transportes comercialização e Credito Rural sao 

imprescindíveis. 

Quanto as tecnicas agronômicas a EMBRAPA-UEPAE de Boa Vista tem 

dirigido grande parte de suas pesquisas para a pequena propriedade. O Qua 

dro 1, mostra alguns sistemas de cultivo disponiveis que poderiam ser utili / 

zados na exploração de 2 ha em uma pequena propriedade. 
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A forma de implantar esses sistemas de cultivo são relatados 

em trabalhos publicados sobre os produtos mencionados. 

QUADRO 1 - Sistemas de cultivo , área, custos, renda bruta e líquida de 

uma pequena propriedade.EMBRAPA-UVEPAE de Boa Vista, 1989. 

  

  

Sistemas Área Custos Renda Bruta Renda Líquida 

ha NCZ$ NCZ$ NCZ$ 

Arroz 0,8 475,00 2.121,00 1.646,00 

Caupi X milho 0,5 385,00 707,00 322,00 

Banana 0,5 61%,00 3.549,00 2.932,00 

Abacaxi 0,25 360,00 3.356,00 2.996,00 

1 
Laranja X mandioca 0,25 1, 3371.,00 5.863,00 4.526,00 

Total Eb 3.174,00 15.596,00 12.422,00 

  

1 Aos quadros anda! de idadã 

Para que o produtor apçoveite melhor o solo é necessário que faça 

um planejamento da área a ser explorada. O Quadro 2, mostra, como exemplo 

hipotético, a área a ser cultivada por alguns produtos, para atender as neces 

sidades de uma familia, baseada no consumo medio anual, excedente para comercia 

lização e produtividade da area cultivada. 

“- 

QUADRO 2 —- Produto, consumo, excedente, produtividade e área a ser cultivada 

em uma pequena propriedade. EMBRAPA-UEPAE de Boa Vista, 1989. 
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Produto Consumo Excedente Produtividade Area 

kg kg kg/ha ha 

Arroz 
250 1250 

1500 ni 

Milho 
300 600 

900 E 

i ! 
300 

2880 O; 

Mandioca 300 
E ao 

Macaxeira 350 ee E ai 

200 8 
; 

na 

nad 100 1400 
10000 0,15 

  
4 Farinha - rendimento 24% 
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