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JUSTIFICATIVA 

 

OBJETO: Aquisição de insumos e serviços (combustível) para fomento às ações de assistência técnica 

aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis, no município de Brasil novo. Conforme Convênio 

nº 006/2022-SEDAP. 

 
 

JUSTIFICATIVA: Na Amazônia, a necessidade de recuperação dos aspectos sustentáveis do ambiente como solo e 

água, tem sugerido novos conceitos de produção agrícola visando sua qualidade e conservação. Os Sistemas Agroflorestais 

(SAF), bom manejo de pastagens, Integração Lavoura – Pecuária – Floresta e Plantio direto são difundidos com grande 

ênfase na agricultura familiar, uma vez que esses tipos de manejo otimizam o uso da terra, conciliando a produção de 

alimentos e energia, provocando uma diminuição na pressão pelo uso da terra para a produção agropecuária e otimizando a 

conservação dos recursos naturais renováveis por meio de sistemas mais estáveis. No SAF’s, em uma mesma área, há nível 

de diversidade biológica e paisagística através da utilização de espécies frutíferas, madeireiras, graníferas, ornamentais, 

medicinais e forrageiras. Esse consórcio de espécies existentes dentro de um SAF tem como objetivo acelerar a sucessão 

ecológica, a produtividade e a prestação de serviços ambientais, originado assim sistemas e arranjos mais produtivos e 

eficientes na utilização de recursos do que os sistemas convencionais 

Neste sentido, com vista a estimular a conservação dos recursos naturais e coibir o desflorestamento, a prefeitura 

disponibilizará estrutura de viveiro municipal, já instalado na sede do município, para promover produção de mudas de 

essências florestais, preferencialmente nativas, aclimatação e formação de mudas de banana, açaí e de outras frutíferas, as 

quais serão distribuídas aos agricultores com adesão ao programa Territórios Sustentáveis para a implantação de sistemas 

agroflorestais e/ou integração pecuária floresta. 

Além disso, a secretaria municipal de agricultura disponibilizará técnicos para, em conjunto com a SEDAP e parceiros, 

promover a capacitação dos agricultores com viés na implantação e condução dos SAF’s, orientando para escolha das 

melhores espécies e arranjos, voltados ao cultivo do cacau e açaí em cultivo agroflorestal, bem como para introdução de 

sistemas de criação de bovinos na modalidade silvipastoril, ou seja, na integração pecuária floresta. Os agricultores 

também serão orientados para a produção de mudas de cacau, para que produzam essas mudas em suas propriedades. 

As práticas agrícolas ocupam cerca de 38% da superfície do planeta e são as principais responsáveis pelo 

desmatamento, degradação do solo e por cerca de um quarto das emissões antropogênicas de gases do efeito estufa. O solo 

é importante não só como base da produção de alimentos, mas responsável também por uma série de relevantes serviços 

ecossistêmicos, como por exemplo, a filtragem e armazenamento de água e o sequestro de carbono. Logo, a preservação 

da qualidade do solo para uma produção continuada, tendo em vista a segurança alimentar, conservação da água e a 

capacidade de manutenção produtiva do modelo apresentado ao longo do tempo é fundamental e pode ser monitorada a 

partir de indicadores fiscos, químicos e biológicos de qualidade do solo. 

Diante do exposto, pretende-se atender os produtores aderidos ao programa Territórios Sustentáveis no município, a 

implantação de sistemas de baixa emissão de carbono por meio de preparo de área de 100 propriedades, realizar a análise 

química do solo, bem como fornecer corretivo e fertilizantes visando a melhoria dos indicadores químicos do solo, 

consequentemente na promoção de sua sustentabilidade. 

O preparo de área será realizado por meio de limpeza, aração e gradagem do terreno onde será implantado o sistema 

produtivo em cada propriedade, e sendo realizado em, pelo menos, 01 hectare por propriedade. A prefeitura realizará essa 

ação, seja com o apoio de seus tratores e implementos existentes, e apoiará ainda os agricultores na extração e transporte de 

mudas de banana, para as propriedades, visto ser essa espécie de grande importância para a formação dos SAF’s, dada a 

obrigatoriedade de se fazer o sombreamento provisório para a cultura de importância econômica, neste caso, a cultura do 

cacau, sendo necessário a realização de licitação para aquisição de combustível diesel que será utilizado nas máquinas desta 

prefeitura, em conformidade com o plano de trabalho do termo de convenio nº 006/2022-SEDAP.  

 

Brasil Novo, PA, 15 de julho de 2022.  
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