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Resumo
O presente trabalho objetivou avaliar as práticas de agriculturas sustentáveis desenvolvi-
das na Comunidade do Sagrado Coração de Jesus da Costa da Águia – Parintins. Foi reali-
zada a pesquisa com os agricultores com a utilização de questionários semi estruturados 
para caracterizar o sistema de produção, forma de beneficiamento, organização dos comu-
nitários e qual suas potencialidades e contribuições para a geração de renda local. Com 
base na análise dos dados pode-se observa que o sistema de produção existente é bastante 
diversificado com a adoção de cultivos de espécies de ciclo curto na qual se destacam o cul-
tivo de juta (Corchorus capsularis) e malva (Ureta lobata L.) sendo umas das principais fon-
tes de renda da comunidade. Deste modo, os agricultores adotam práticas de agricultura 
de base ecológica com um sistema de produção diversificado, uso sustentável dos recursos 
naturais garantindo segurança alimentar e geração de renda para a comunidade.
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Abstract
This study aimed to evaluate the practices of sustainable agriculture developed in the 
Community of the Sacred Heart of Jesus Coast Eagle - Parintins. The search was conducted 
with farmers using semi-structured questionnaires to characterize the production sys-
tem, form processing, organization of community and what their capabilities and con-
tributions to local income generation. Based on analysis of data can be observed that the 
existing system of production is quite diverse with the adoption of the crop species of 
short cycle in which stress the cultivation of jute (Corchorus capsularis) and mallow (Ureta 
lobata L.) being one of the main sources of income of the community. Thus, farmers have 
adopted practices based agricultural production system with a diversified, sustainable use 
of natural resources, ensuring food security and income generation for the community.
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