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O conhecimento das épocas de realização das práticas agropecuárias e extrativistas
é uma importante ferramenta para auxiliar no planejamento e administração das
propriedades no campo. Ressalta-se ainda sua importância na implementação de ações
nas áreas de crédito rural, pesquisa e outros instrumentos de políticas públicas para o setor
rural. Estas épocas estão intimamente relacionadas com as condições climáticas,
especialmente com o período das chuvas. Entretanto, considerando a disponibilidade de
variáveis, como mão-de-obra, terra e tecnologia, o produtor pode planejar suas atividades
para oferecer, nos períodos de entre-safra, produtos a preços mais acessíveis ao
consumidor e  obter preços compensadores na venda, remunerando melhor os fatores de
produção utilizados.

Para o Estado do Acre, as épocas de efetiva execução das atividades foram definidas
com base em entrevistas com produtores e monitoramento mensal em propriedades,
estabelecendo-se os meses que tiveram o maior percentual de respostas quanto à
realização da atividade, e referenciando estas informações com levantamento bibliográfico
sobre o assunto.

Na Tabela 1 apresenta-se o cronograma das práticas agrícolas das lavouras mais
importantes e potenciais. Na Tabela 2 estão relacionadas as atividades do setor rural, que
compreendem o extrativismo da borracha e da castanha, e a manutenção e recuperação da
infra-estrutura de apoio da propriedade.  Observa-se a  existência de algumas atividades
realizadas durante o ano inteiro, como a colheita da mandioca, enquanto outras dependem
da disponibilidade de tempo e recursos financeiros. Com estas informações o produtor
poderá escolher componentes de SAFs ou outros consórcios, que não concorram com mão-
de-obra e ofereçam produção em diferentes épocas do ano.

___________
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TABELA 1. Cronograma de execução das atividades, segundo o tipo de exploração  no
Estado do Acre, 1998.

Discriminação jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.
Arroz C C C P P P
Milho CP C C P P

Feijão P P P C

Mandioca CFF CFF CFF CFF CFF P P

Café P P CPA C CP P

Pimenta Longa P CDT CP CP CP CDT PM

Cupuaçu P CPC C CPC CP PCP P

Pupunha PC CPC C CPC CP PCP P
P – Plantio;  C – Colheita;  CP – Capina;  FF – Fabricação Farinha;  PM – Preparo da muda;  DT – Destilação;  A – Arruamento.

TABELA 2. Principais atividades relacionadas à manutenção da infra-estrutura das
atividades agropecuárias e extrativismos no Acre, 1998.

Discriminação jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

Fazer aceiro X

Construir cerca X X

Reformar cerca X X

Construir curral X X

Roçar capoeira X

Limpar pasto X X

Recuperar pasto X X X

Coleta de castanha X X X

Limpar estradas de

seringueiras

X X

Coleta de látex X X X X X X X X

Brocar mata X X

Derrubar X X

Queimar

/ffs


