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Resumo: O presente estudo objetivou-se caracterizar a situação
socioeconômica dos produtores e as práticas produtivas adotadas
pelos agricultores na região de Petite Rivière de Bayonnais,
localizado no município de Gonaives, no departamento de
Artibonite. Participaram do trabalho como sujeitos 44
produtores agrícolas de cinco comunidades de Bayonnais.
Foram realizadas visitas às diferentes propriedades agrícolas,
aplicados formulários, a partir dos quais se determinou que
milho, sorgo, arroz, feijão, amendoim, cenoura, beterraba,
chalota, cebola verde e pimentão são as principais espécies
vegetais cultivadas nessa região, acompanhadas de criação de
animais, como a caprinocultura, predominante especialmente
nas áreas montanhosas. A agricultura praticada nessa região é de
subsistência, por agricultores com baixo nível de educação e
a
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baixa renda familiar. Considerando os dados produzidos, as
práticas agrícolas adotadas nessa região representam uma ameaça
para o desenvolvimento local sustentável, onde existe uma
degradação ambiental intensa nas montanhas, especificamente
nas regiões onde as principais nascentes estão localizadas. Deste
modo, identificou-se na região de Petite Rivière de Bayonnais,
sob o olhar dos agricultores, a diminuição do recurso de água
nos rios, devido ao desmatamento em todas as montanhas,
ocasionando conflitos entre os agricultores pelo acesso à água
para as suas plantações na época do inverno. A melhoria do
setor agrícola de Bayonnais depende de ações do poder público
em relação à energia, água e saneamento básico, pois a
capacitação dos agricultores, por si própria, não será suficiente
para alcançar as condições mínimas de qualidade de vida para
essa população.
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