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1. Introdução 
 
O ano de 2011 foi o segundo ano de realização do projeto Sementes do Portal, que possui como 
objetivos: i) o apoio a estruturação de 1.200 hectares de Sistemas Agroflorestais, difundindo e 
consolidando a técnica junto aos agricultores familiares; ii) a realização de ações de capacitação e 
organização comunitária, focando tanto em lideranças das comunidades quanto em grupos de 
jovens e, iii) a consolidação da Rede de Sementes do Portal da Amazônia como estratégia de 
geração de renda nas comunidades rurais. 
 
No ano de 2010 foram implantados mais de 340 hectares de Sistemas Agroflorestais em seis 
municípios da região, seguindo os dados apresentados no Quadro 01. Foi realizada avaliação nestas 
áreas após 06 meses de implantação. Neste momento, apresenta-se a segunda avaliação, no 
momento em que as áreas completam 01 ano de plantio.  
 
Quadro 01. Número de projetos de SAF e área plantada no primeiro ano do projeto Sementes 

do Portal (2010).  
 

Município Número de Projetos Área Plantada 

Alta Floresta 50 101,91 

Apiacás 12 15,24 

Carlinda 50 82,35 

Nova Canaã do Norte 27 26,79 

Nova Guarita 46 76,64 

Terra Nova do Norte 29 40,50 

TOTAL 214 343,43 

 
 
O objetivo desta avaliação foi acompanhar a evolução das áreas, procurando trazer novos 
elementos tanto para a metodologia de trabalho com os agricultores quanto na implantação e 
manejo dos SAFs. Para isso o trabalho foi desenvolvido em alguns momentos: 
 

a) Adaptação do formulário inicial de avaliação e teste a campo com um número reduzido de 
agricultores. Estruturação de adaptações e finalização do formulário . 
 

b) Realização de visitas a todas as áreas do projeto para aplicação do formulário de 
entrevistas e avaliação das áreas de plantio. 
 

c) Tabulação e análise dos resultados. Discussão dos dados com lideranças das comunidades 
em reunião da Coordenação Geral do projeto.  
 

d) Apresentação e discussão dos resultados nas comunidades. 
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2. Resultados 

 
2.1 Percepções dos agricultores quanto a técnica 
 
A avaliação de 06 meses indicava que a principal vantagem apontada pelos agricultores era a 
“maior facilidade na implantação da área”. De fato, naquele momento praticamente 45% dos 
agricultores citaram este ponto como sendo o principal. Nesta segunda avaliação, com os 
projetos com pouco mais de 01 ano, o ponto que mais foi destacado pelos agricultores foi a 
“menor mortalidade de plantas”. Se somarmos as respostas deste item as respostas referente 
a “plantas mais fortes” (e que também se relaciona com a questão da mortalidade), 
praticamente 60% dos agricultores têm a percepção que os sistemas realizados a partir da 
semeadura direta têm se mostrado mais resistentes que os plantios tradicionalmente 
realizados (Gráfico 01). 
 
Gráfico 01.  Vantagens citadas pelos agricultores da “muvuca de sementes” em relação ao 

plantio de mudas (63% dos entrevistados citaram vantagens). 

 
 
Cerca de 36% dos entrevistados citaram pontos limitantes para a técnica. O ponto mais 
destacado foi com referência a velocidade de crescimento das plantas. De fato, cerca de 24% 
dos agricultores percebem a semeadura direta como sendo uma técnica de resultados mais 
lentos do que o plantio de mudas (Gráfico 02). É importante reforçar que o debate com as 
lideranças demonstrou que pode ter ocorrido certa confusão por parte dos respondentes 
neste item: muitos agricultores não consideraram na avaliação o tempo de preparo da muda 
até estar pronta para ser introduzida na área (algumas levam mais de 1 ano). Outro ponto diz 
respeito ao próprio manejo da área. Seja áreas plantadas com mudas ou priorizando-se as 
sementes, as práticas de manejo irão determinar como e a velocidade de avanço do sistema. 

É interessante observar que, através da análise de Chi Quadrado, foi encontrada associação 
entre a frequência de propriedades que realizou ao menos 01 prática de manejo do sistema 
(capina/ roçada ou enriquecimento) e aquelas que não citaram que o sistema tem 
desenvolvimento mais lento (P < 0,001). Este fato comprova a visão que agricultores que 
manejam o sistema de alguma forma percebem respostas mais rápidas do que aqueles que 
não realizam prática alguma. 
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Gráfico 02.  Desvantagens citadas pelos agricultores da “muvuca de sementes” em relação 
ao plantio de mudas. 

 
 
Um dos pontos mais importantes com referência ao projeto Sementes do Portal é o chamado 
“nível de aceitabilidade” com referência a técnica da muvuca de sementes. O Gráfico 03 
demonstra que o projeto continua com ampla margem de aceitação junto aos agricultores. De 
fato, 84% dos entrevistados citaram querem continuar de alguma forma os plantios de 
agrofloresta. É interessante notar ainda que, conforme apresentado no Gráfico 04, menos de 
02% dos entrevistados relataram que não têm interesse em continuar por não concordar com 
a técnica. 
 
Gráfico 03. % de agricultores participantes do projeto que têm interesse em continuar 

plantando agroflorestas em suas propriedades. 

 
 
 
Gráfico 04 Motivos para o desejo de não continuar plantando SAF . 
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Para alguns agricultores os sistemas agroflorestais ainda são vistos como uma técnica de 
recuperação, não de produção. Este talvez seja um dos pontos que tenham fortalecido a visão 
que “não ter mais área de APP” implica em não precisar mais das agroflorestas. As lideranças 
dos municípios avaliaram ainda que algumas destas justificativas são de fato desculpas de 
agricultores que não têm interesse em continuar plantando. 
 
 Outro aspecto fundamental dentro da estratégia do Sementes do Portal diz respeito aos 
aprendizados acumulados durante as atividades. Cerca de 80% dos entrevistados citaram ao 
menos 1 vantagem na utilização de leguminosas, em especial a proteção contra sol e seca e o 
aumento da fertilidade do solo (Gráfico 05). Estes pontos são extremamente relevantes uma 
vez que a utilização de adubação verde é prática rara na região e, a visualização de resultados 
positivos pode estimular a sua “exportação” para outras áreas das propriedades. 
 
Gráfico 05 Vantagens citadas pelos participantes do projeto na utilização de espécies 

leguminosas como parte da estratégia de formação dos SAFs. 

 
 
Já o Gráfico 06 reforça os resultados percebidos na área após 01 ano. Além do expressivo 
crescimento das plantas, chama atenção novamente a questão da qualidade do solo 
(diminuição de compactação, maior fertilidade, maior matéria orgânica). Estes pontos 
permitem compreender por que a grande margem de satisfação dos agricultores com suas 
áreas (somente 4,5% estão insatisfeitos com suas áreas). É importante destacar que alguns 
agricultores, principalmente aqueles com objetivo de produção, ainda não se disseram 
plenamente satisfeito uma vez que “necessitam esperar a produção de frutas”. 
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Gráfico 06. Percepção dos agricultores quanto as mudanças nas áreas (01 ano de plantio). 

 
 
Gráfico 07. Avaliação dos agricultores quanto ao nível de satisfação com suas áreas. 
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2.2 Avaliação técnica das áreas de plantio 
 
 
2.2.1 Avaliação dos parâmetros técnicos 
 
A análise técnica respeitou os mesmos parâmetros e formas de avaliação da análise inicial 
realizada. Assim, foram analisados 05 quesitos: condições de solo, distribuição de sementes, 
densidade de plantas, plantadas espontâneas e germinação/ sobrevivência, conforme exposto 
no Quadro 02. 
 
Quadro 02. Critérios técnicos usados para avaliação das áreas de SAF.  
 

Variáveis Como avaliar* 

Condição atual 
do solo 

R: solo muito compacto e pedregoso.  
M: solo compactado, porém sem pedras 
O: solo sem compactação 

Distribuição 
das sementes 
na área 

R: sementes espalhadas e 50% ou menos da área 
M: sementes espalhadas em 75% da área 
O: sementes espalhadas em 100% da área 

Densidade de 
plantas 

R: menos que 50% da área coberta 
M: até 50% da área coberta 
O: área totalmente coberta 

Plantas 
Espontâneas 

R: plantas ocupando a área e prejudicando 
M: plantas ocupando espaço sem prejudicar 
O: ausência de espontâneas ou ocupando áreas vazias 

Germinação/ 
Sobrevivência 

R: Não existem plantas novas germinando e não há sobrevivência de espécies 
M: Germinação recente baixa (até 05 espécies) e até 10 espécies restantes no sistema  
O: Mais de 05 espécies germinando e mais de 10 espécies sobreviventes e em abundância  

* R = Ruim; M = Médio; O = Ótimo 
 
O Gráfico 08 apresenta os resultados da avaliação de 2011 (06 meses) e de 2012 (12 meses). 
Pode-se perceber alterações expressivas na avaliação das áreas: 
 

a) Condição de solo: foi item que mais alterou. Na primeira avaliação, apenas 10,47% das 
áreas foram consideradas como tendo solos “ótimos”. Nesta segunda avaliação, mais 
de 50% das áreas foram consideradas “ótimas”. As áreas “ruins” caíram de 15% para 
6%.  Este quesito é extremamente relevante uma vez que permite ao agricultor 
perceber as vantagens do sistema rapidamente, seja para a recuperação da vegetação 
nativa, seja para a produção. 
 

b) Distribuição de sementes: este item refere-se especialmente a cobertura da área com 
sementes. Percebe-se que a complementação dos projetos através do enriquecimento 
com novas mudas e sementes surtiu resultados elevando-se de 28% para 36% das 
áreas consideradas ótimas.  
 

c) Densidade de plantas: quesito que acompanha a distribuição de sementes, seguindo 
mesmo padrão (quanto melhor a distribuição de sementes na área, melhor será a 
densidade de plantas). 
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d) Plantas espontâneas: item que praticamente não teve alteração. É importante, no 

entanto considerar que a primeira avaliação foi realizada no mês de Julho, em plena 
época seca. Esta avaliação foi realizada no pico das chuvas, o que torna mais difícil 
manter o SAF em condições ótimas em relação as plantas espontâneas.  
 

e) Germinação/ Sobrevivência: único item que houve redução das áreas consideradas 
ótimas, caindo de 41% para 35% - deve-se chamar atenção, entretanto, que houve 
aumento das áreas consideradas “ruins” de 26% para 17%.  
 
 
Gráfico 08. Avaliação técnica dos projetos nos anos de 2011 e 2012  
 

2011        2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foi realizado teste estatístico de McNemar para avaliação da mudança das notas do primeiro 
para a segunda avaliação. Foram dadas notas de 0 ou 1 para os SAFs avaliados como “ruins” ou 
“bons” a partir de dois critérios: um “menos rígido”, considerando como bons os SAFS 
avaliados como “Médios” e “Ótimos” para os diferentes critérios, e um critério “mais rígido”, 
considerando apenas os SAFs avaliados como “Ótimos” como bons. Os resultados são 
apresentados no Quadro 03.  
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Quadro 03. Resultados da avaliação pelo teste de McNemar para a comparação das notas 

de 2011 e 2011 em relação aos critérios técnicos. 

   
Solo 

Distribuição 
de Sementes 

Densidade 
de Plantas 

Plantas 
Espontâneas 

Germinação e 
Sobrevivência 

Critério “menos rígido” 

Número 131 131 131 131 131 

Chi-Square(a) 42,875 0,485 0,000 0,781 3,361 

P(b) 0,000 0,486 1,000 0,377 0,067 

Exact Sig (2 tailed)      

Critério “mais rígido” 

Número 131 131 131 131 131 

Chi-Square(a)  0,346 3,559 0,552  

P(b)  0,556 0,059 0,458  

Exact Sig (2 tailed) 0,003    0,093 

a  Continuity Corrected 
b  McNemar Test 
 
  

Em ambos critérios, a única mudança significativa é para o item “condição de solo” . De 
fato, esta foi a grande alteração percebida por técnicos (e, como visto anteriormente, 

pelos próprios agricultores) nas áreas. 
 
 

 
 
2.2.2 Notas médias dos SAFs nos municípios 
 
O Quadro 04 apresenta as notas médias gerais, tanto na avaliação dos agricultores quanto na 
avaliação técnica. Da perspectiva dos agricultores, houve ligeira redução nas notas em Nova 
Canaã do Norte e Nova Guarita. De forma geral os agricultores avaliaram melhor o SAF neste 
momento do que em 2011. A análise técnica segue esta lógica, com todos os municípios 
apresentado melhoria nas notas médias. 
 
É importante reforçar que para as médias do Quadro 04 foram considerados todos os dados 
coletados, tanto na avaliação de 2011 quanto de 2012. Pode ser observado no quadro que em 
alguns municípios houve diferença no número de agricultores entrevistados ou mesmo de 
áreas avaliados (agricultores que estavam ausentes no momento da avaliação). 
 
O Quadro 05 apresenta a Análise para Medidas Repetidas para cada município considerando 
apenas as áreas que foram avaliadas nos dois momentos, tanto na perspectiva do agricultor 
quanto do técnico. Observa-se, neste caso, que apenas a avaliação realizada pelos técnicos 
apresentou diferença estatística, elevando-se de 5,2 para 5,8. A avaliação realizada pelo 
agricultor continuou em torno de 7,0. 
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Quadro 04. Notas médias conferidas por agricultores e técnicos nos anos de 2011 e 2012 

nos municípios envolvidos com o projeto Sementes do Portal.  

Variável Localidades 
2011 2012 

Diferença 
Número Média Número Média 

Avaliação 
Agricultor 

Nova Canaã do Norte 23 7,98 23 7,43 -0,54 

Terra Nova do Norte 20 5,30 14 6,57 1,27 

Nova Guarita 44 6,59 45 6,56 -0,04 

Apiacás 11 5,68 6 6,83 1,15 

Carlinda 37 7,58 24 7,65 0,06 

Alta Floresta 40 6,48 11 7,82 1,34 

Média Geral 175 6,75 123 7,06 0,31 

Avaliação 
Técnico 

Nova Canaã do Norte 24 6,75 23 7,65 0,90 

Terra Nova do Norte 25 4,88 14 5,50 0,62 

Nova Guarita 44 4,80 45 5,51 0,72 

Apiacás 11 5,18 10 5,50 0,32 

Carlinda 41 4,49 24 5,33 0,85 

Alta Floresta 46 4,54 33 5,27 0,73 

Média Geral 191 4,95 149 5,76 0,81 

Avaliação 
Média 

Nova Canaã do Norte 23 7,38 23 7,41 0,03 

Terra Nova do Norte 20 5,20 14 6,04 0,84 

Nova Guarita 44 5,69 45 5,88 0,18 

Apiacás 11 5,43 10 5,95 0,52 

Carlinda 38 5,98 24 6,49 0,51 

Alta Floresta 40 5,54 23 5,72 0,18 

Média Geral 176 5,87 139 6,23 0,36 

 
Quadro 05. Notas médias conferidas por agricultores e técnicos nos anos de 2011 e 2012 

nos municípios envolvidos com o projeto Sementes do Portal, considerando 
apenas as áreas avaliadas nos dois anos. 

 

Variáveis Média N P 

Avaliação Técnica 
  

2011 5,2917 144 
0,01 

2012 5,8472 144 

Avaliação do Agricultor 2011 7,0913 115 
0,599 

2012 7,2130 115 

 

É importante reforçar que a análise do ponto de vista do técnico e do agricultor podem ser 
substancialmente diferentes. De fato, enquanto o técnico possui parâmetros definidos de 
avaliação (e que muitas vezes “engessam” este procedimento), os agricultores fazem a 
avaliação a partir dos seus interesses e objetivos específicos. Desta forma, muitas áreas, 
mesmo não tendo uma boa avaliação na perspectiva técnica foram bem avaliadas pelos 
agricultores na medida em que estariam cumprindo com seu papel, geralmente associado a 
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recuperação da vegetação nativa (“antes aqui não tinha nada. Agora está com uns pés de 
jatobá”).  
 
 
O Quadro 06 apresenta a avaliação das áreas de acordo com a forma de plantio.  Na primeira 
avaliação (2011) já havia sido percebida uma condição um pouco melhor dos SAFs plantados 
em linhas. Nesta nova avaliação a diferença deste tipo de arranjo para os outros, pelo menos 
na avaliação técnica, ficou ainda maior. 
 
Quadro 06. Notas médias conferidas por agricultores e técnicos no ano 2012 de acordo 

com a forma de plantio da agrofloresta. Para letras iguais, números iguais 
(ANOVA, P < 0,05). 

 

Formas de Plantio Notas Médias 

Nota Agricultor 

Linhas 7,35c 

Núcleos 7,22c 

Misto 7,25c 

Nota Técnico 

Linhas 6,23a 

Núcleos 4,41b 

Misto 6,00a 

 
Outro ponto relevante diz respeito as práticas de manejo realizadas. Os dados apresentados 
no Quadro 07 dão fortes indícios da importância destas práticas. De fato, seja na percepção do 
agricultor, seja na avaliação técnica, a avaliação melhora a medida em que mais práticas são 
incorporadas ao sistema.  
 
Quadro 07. Notas médias conferidas por agricultores e técnicos no ano 2012 de acordo 

com a forma as práticas de manejo realizadas. 
 

Variáveis Práticas de Manejo* Número Média 

Avaliação Agricultor 

Não realizou prática alguma 27 5,59 

Fez 1 prática 30 6,77 

Fez 2 práticas 66 7,80 

Avaliação Técnico 

Não realizou prática alguma 37 3,78 

Fez 1 prática 40 5,8 

Fez 2 práticas 72 6,74 

* Capina/ Poda e Enriquecimento da área com novas espécies 
 
O Quadro 08 reforça esta idéia. Pode-se observar por este quadro que, na avaliação do 
agricultor, os projetos melhor avaliados são aqueles em que houve as 02 práticas de manejo 
pesquisadas ou aqueles em que houve apenas enriquecimento com novas espécies – esta é 
uma prática mais fácil para o agricultor fazer uma vez que ele pode introduzir novas espécies 
ao longo de todo ano, respeitando o tempo de queda das sementes ou mesmo introduzindo 
novas mudas (geralmente as espécies introduzidas são de alto interesse para a família).  
 
 Já na avaliação técnica, as médias para quem fez 1 prática, seja qual for, ficaram muito 
próximas. A maior diferença foi observada nas áreas que sofreram as 02 práticas de manejo 
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reforçando que tanto o enriquecimento da área com novas espécies como a poda e capina são 
práticas importantes para garantir resultados mais expressivos, em especial a maior qualidade 
do solo (cobertura vegetal) e o adequado crescimento das plantas. 
 
 
Quadro 08. Notas médias conferidas por agricultores e técnicos no ano 2012 de acordo 

com a realização ou não de poda/capina e enriquecimento. 

 Tipo de Avaliação Prática Realizada Número Média 

Avaliação do Agricultor 

Não fez nada 27 5,59 

Só enriquecimento 25 7,04 

Só poda/ Capina 05 5,40 

Realizou as 02 práticas 66 7,80 

Avaliação Técnica 

Não fez nada 37 3,79 

Só enriquecimento 32 5,90 

Só poda/ Capina 08 5,50 

Realizou as 02 práticas 72 6,74 

 
 
 
2.2.3 Espécies mais comumente observadas 
 
Os Gráficos 09 e 10 apresentam a relação de espécies que foram mais comumente observadas 
nas áreas, seja nas áreas consideradas “ideais” de plantio, seja nas áreas consideradas 
“degradadas”. Mais do que um levantamento preciso do que está nascendo em cada área, 
estes gráficos servem para chamar a atenção em espécies que se destacam, que tendem a 
dominar o sistema mais facilmente.  
 
O Quadro 09 apresenta uma relação das espécies que só foram citadas nas áreas degradadas 
ou nas áreas ideais (foram retidas deste quadro as espécies introduzidas por mudas). Esta 
relação pode servir como um guia para técnicos e agricultores quando da escolha das espécies 
de acordo com a característica do terreno. Como trata-se de um levantamento preliminar, 
recomenda-se estudar o comportamento destas espécies para comprovar ou não esta 
situação. 
  



12 
 

Gráfico 09. Espécies mais observadas nas áreas consideradas “degradadas”.   
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Gráfico 10. Espécies mais observadas nas áreas consideradas “ideais”.   
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Quadro 09. Espécies que foram listadas apenas nas áreas ideais ou degradadas do projeto 

Sementes do Portal. 

Espécies que apareceram somente nas áreas 
degradas 

Espécies que apareceram somente nas áreas 
ideais 

Amoreira Açaí 

Bacuri Copaíba 

Bajão Embaúba 

Cedro Figueira 

Goiaba Gueiroba 

Moringa Manga 

Mutamba Moringa 

Taturuba Murici 

 
Olho de Boi 

 
Pacova 

 
Pequi 

 

 

3. Lições e Encaminhamentos 
 
 

3.1 Relação dos técnicos com os agricultores e forma de trabalho 
 

Um dos pontos considerados como fundamentais para o sucesso das atividades é a 

relação de confiança estabelecida entre técnicos e agricultores (“a relação com 

técnicos e agricultores virou uma muvuca. Não se sabe quem é quem, todos falam a 

mesma língua. Os técnicos são gente nossa, é quase a mesma coisa... Esta é a nossa 

diferença. Não são técnicos de livro”). 

A forma de trabalho participativo, desde sua parte concepção até a realização prática, 

permite haver mudanças e adaptações. Além disso permite incorporar o aprendizado 

as práticas de trabalho e de manejo nas propriedades. É um exercício prático de 

aprendizagem coletiva. É importante reforçar que não são incorporadas apenas 

mudanças com relação ao plantio, mas a própria forma de fazer a gestão de todo o 

projeto. 

Principais limitações para o avanço do trabalho dos técnicos: tempo, burocracia, 

faltam equipamentos para alguns uma vez que em alguns municípios optou-se por 

ampliar a equipe técnica inicialmente planejada.  
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3.2 Plantando agrofloresta 
Um fator fundamental é a dedicação de cada agricultor à área. Isso é importante 
principalmente pois os resultados não são imediatos. De fato, cada espécie possui seu 
tempo determinado.  Aqueles agricultores que têm conseguido perceber esta 
dinâmica das agroflorestas têm conseguido realizar melhores práticas de manejo e 
vêm obtendo ótimos resultados. 
Algumas áreas merecem um cuidado especial, necessitando de um processo anterior 
ao plantio de SAF. A grande recomendação para estas áreas é a introdução no primeiro 
ano de espécies leguminosas, complementando no segundo com as espécies agrícolas 
e florestais. 
 
Apesar das dificuldades, os resultados são extremamente expressivos. Melhorias no 
solo, o reconhecimento da importância das leguminosas, a implantação de SAFs em 
áreas de culturas anuais são alguns exemplos que já podem ser visualizados. De fato, 
as dificuldades não estão ofuscando e sim provocando novas transformações e 
melhorias nos grupos, ou seja, o projeto evolui a partir das dificuldades, motivando o 
grupo como um todo a buscar novas estratégias. 
 

3.3 Próximo desafio: SAF como estratégia de produção 
  

Um dos grandes desafios continua sendo focar o trabalho para a produção. A 
“muvuca” continua sendo fortemente associada a recuperação de áreas. Devemos 
fortalecer os exemplos de áreas que estão sendo usados para a produção agrícola. 
Deve ser feito um esforço por toda a equipe técnica no sentido de dar mais atenção a 
estas áreas e priorizá-las nas atividades de intercâmbio e capacitação.  

 


