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RESUMO 

 

A presença de espécies frutíferas regionais no desenvolvimento da agricultura e da 

agroindústria no Estado do Amapá oportuniza geração de emprego e renda na agricultura 

familiar amapaense. Essa participação pode ser otimizada por meio de Assistência técnica e 

Transferência de tecnologia em manejo com Euterpe oleracea Mart. (açaizeiro), de 

comprovado potencial no Vale do Rio Araguari. Estudo recente identificou e mapeou a forte 

ocorrência desta espécie na região, podendo ser uma interessante alternativa de 

desenvolvimento e fortalecimento comunitário local. Contudo, a região ainda carece de 

investimentos do setor público para promover um melhor aproveitamento desses recursos. 

Esta proposta objetiva a capacitação e o treinamento de produtores extrativistas em técnicas 

de manejo de açaizais nativos e implantação unidades demonstrativas de manejo no Vale do 

rio Araguari. Serão aplicados cursos de manejo de açaizais aos extrativistas, além de 

assistência técnica oferecida pelo projeto por até 12 meses. O projeto permitirá o acesso à 

Extensão florestal e assistência técnica (ATEF) aos extrativistas na região do Araguari e o 

fortalecimento da cadeia produtiva do açaí no Araguari e no Estado do Amapá. Além disso, 

poderá subsidiar políticas econômicas e ambientais voltadas à atividade produtiva local. 

 

Palavras-chave: Segurança Alimentar. Desenvolvimento local. Assistência Técnica. 

Extensão florestal. Arranjos Produtivos Locais. 

 



 

ABSTRACT 

 

The presence of regional fruit species in the development of agriculture and agribusiness in 

the State of Amapá creates opportunities for employment and income in Amapá family 

farming. This participation can be optimized through Technical Assistance and Technology 

Transfer in management with Euterpe oleracea Mart. (acai palm tree), with proven potential 

in the Araguari River Valley. A recent study identified and mapped the strong occurrence of 

this species in the region, which could be an interesting alternative for the development and 

strengthening of local communities. However, the region still lacks public sector investments 

to promote better use of these resources. This proposal aims at qualifying and training 

extractive producers in management techniques of native açaizais and implementation of 

demonstrative management units in the Araguari River Valley. Açaizais management courses 

will be applied to extractivists, in addition to technical assistance offered by the project for up 

to 12 months. The project will allow access to forestry extension and technical assistance 

(ATEF) to extractivists in the Araguari region and the strengthening of the açaí production 

chain in Araguari and in the state of Amapá. In addition, it can subsidize economic and 

environmental policies aimed at local productive activity. 

 

Key-words: Food Safety. Local development. Technical assistance. Forest extension. Local 

Productive Arrangements. 

 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Cronograma físico de execução do projeto ...................................................  21 

Quadro 2 Equipe executora das atividades do projeto ..................................................  22 

Quadro 3 Cronograma financeiro do projeto ................................................................  23 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

ATEF Assistência Técnica e Extensão Florestal 

FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

FAPEAP Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá  

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ITTO The International Tropical Timber Organization 

PFNM Produtos Florestais Não Madeireiros 

  



 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................    7 

2 JUSTIFICATIVA .............................................................................................    9 

3 OBJETIVOS......................................................................................................  11 

3.1 GERAL ..............................................................................................................  11 

3.2 ESPECÍFICOS ...................................................................................................  11 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................  12 

4.1 MANEJO DE AÇAIZAIS NATIVOS ...............................................................  12 

4.2 AGRICUTURA FAMILIAR .............................................................................  12 

5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO .......................................  14 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................  15 

6.1 PÚBLICO ALVO ...............................................................................................  15 

6.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA ............................................................................  15 

6.3 CAPACITAÇÃO TÉCNICA .............................................................................  15 

6.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ................................................................................  15 

6.5 MOBILIZAÇÃO ................................................................................................  16 

6.6 CURSO ..............................................................................................................  16 

6.7 UNIDADE DEMONSTRATIVA ......................................................................  16 

7 PRODUTOS ESPERADOS .............................................................................  18 

8 IMPACTOS ESPERADOS .............................................................................  19 

9 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO 

DO PROJETO ..................................................................................................  20 

9.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS E LABORATÓRIOS .............................................  20 

9.2 VEÍCULOS / EMBARCAÇÕES .......................................................................  20 

9.3 EQUIPAMENTOS .............................................................................................  20 

10 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO ................................................  21 

11 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO .......................................................  22 

12 CRONOGRAMA FINACEIRO......................................................................  23 

  REFERÊNCIAS ...............................................................................................  24 

 

 



7 

1 INTRODUÇÃO 

 

A edificação de grandes represas sempre provoca impactos, traduzidas na maioria das 

vezes por fortes alterações no meio ambiente aquático e terrestre. O primeiro delas é antes da 

fase de enchimento, com o alto custo socioeconômico da obra. Desapropriar e deslocar 

pessoas não são tarefas fáceis, principalmente se tiver que propiciar condições adequadas para 

todos, dentro de padrões adequados. Sabe-se, no entanto, que o desenvolvimento de um país 

ou região somente será possível se houver abundância de energia, caso contrário, a escassez 

de energia bloqueará todos os demais fatores de desenvolvimento (AGOSTINHO et al, 2007). 

Na Amazônia, conciliar projetos desenvolvimentistas com o desenvolvimento 

comunitário não é tarefa simples, principalmente quando a base do desenvolvimento 

comunitário se trata de produtos florestais não madeireiros (PFNM), devido à fragilidade que 

envolve toda a cadeia de produção dos PFNM. 

É sabido que o desenvolvimento econômico de uma comunidade ou região alicerçada 

em produto florestal sustentável na Amazônia demanda de investimentos coordenados de 

múltiplos setores, tanto, governamentais como não governamentais. Nesse contexto, a 

eficiência desses esforços depende também de uma base sólida de informações sobre a 

situação atual da região, para que os recursos possam ser direcionados estrategicamente 

visando, as potencialidades e os entraves das cadeias produtivas que atuam com PFNM 

(PINTO et al., 2010; FREITAS et al., 2018; SILVA JUNIOR et al., 2019). 

Diante disso, surge o reconhecimento da valorização econômica, social e ambiental 

dos PFNM, que na maioria das vezes atuam como uma alternativa conciliadora de 

conservação da biodiversidade dos ecossistemas florestais, além de promover a geração de 

renda e trabalho para as comunidades da Amazônia (FIEDLER et al. 2008). 

Em geral, o aproveitamento de PFNM em escala comercial se dá a partir do 

conhecimento e difusão de recursos florestais específicos, quando utilizados por comunidades 

ou populações tradicionais ao longo do tempo. A valorização e a procura pela produção 

exclusivamente madeireira nas florestas de várzeas do estuário amazônico vem sendo 

fortemente modificada, em decorrência do rigor das leis ambientais vigentes e pela valoração 

de muitos produtos florestais não madeireiros amplamente conhecidos e utilizados por 

comunidades e populações tradicionais na Amazônia. 

Para as comunidades ribeirinhas das várzeas do estuário do rio Amazonas, a espécie 

Euterpe oleracea Mart., família Arecaceae, popularmente conhecida como açaizeiro, é uma 

das principais fontes de suprimento de PFNM, com reconhecido destaque na estrutura e 
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funcionamento do ecossistema de várzea, além de ser a base da segurança alimentar e uma 

das principais geradoras de renda dessas comunidades (FREITAS et al., 2006). 

Esta palmeira é uma espécie nativa da bacia do rio Amazonas, cresce em grupos de até 

20 estipes que juntas podem produzir 120 kg de frutos por ano ou até mais sob sistemas de 

manejo (OLIVEIRA; SCHWARTZ, 2018). Caracteriza-se por ser uma palmeira de rápido 

crescimento, com os estipes mais altos atingindo de 20 a 25 metros. O sistema radicular é 

chamado de pneumatóforo, permitindo que se adapte às inundações sazonais, as flores são 

unissexuais e a floração ocorre durante todo o ano com pico entre os meses de fevereiro e 

julho (AMSELLEM-LAUFER, 2015). 

Segundo Calzavara (1972), quando o cultivo do açaizeiro (Euterpe oleracea) destina-

se à produção de frutos, o manejo das touceiras é prática fundamental para a formação de 

plantas mais vigorosas e aumento de produção. O manejo do açaizeiro quando executado com 

características de baixo impacto ao meio natural, pode criar condições favoráveis para o 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico local, pois a comercialização do fruto 

participa entre 50 a 75 % da renda familiar e compõe em até 100 % da dieta alimentar das 

famílias ribeirinhas, evidenciando a importância da espécie para as comunidades que habitam 

as áreas de várzeas estuarinas do rio Amazonas (FREITAS, 2001).  

Além desses fatores, merece destaque a importância ecológica da espécie para a 

manutenção do ecossistema natural de várzea, bem como, sua interação com animais, uma 

vez que seu fruto também faz parte da dieta alimentar de muitos componentes da fauna local. 

Estudos sobre modelos de manejo do açaizeiro nas várzeas do estuário amazônico 

enfrentam restrições em relação à falta de informações que garantam com segurança o 

investimento empreendido pelo produtor, na busca para alcançar a produtividade de frutos e a 

sustentabilidade da espécie. Diante dos fatos mencionados, os problemas associados com o 

manejo do açaizeiro em áreas de várzea na Amazônia são mais complexos do que se imagina. 

Diante disso, torna-se necessária a transferência de tecnologia de manejo do açaizeiro 

desenvolvida pelo IEPA, possibilitando ao agricultor familiar a aplicação de técnicas 

adequadas de manejo de acordo com as características da área a ser manejada, reduzindo os 

impactos ao ecossistema florestal e proporcionando maior produção de frutos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Novas evidências continuam apontando para um aumento da fome mundial nos 

últimos anos após um declínio prolongado. Estima-se que 821 milhões de pessoas, 

aproximadamente uma em cada nove pessoas no mundo estão subnutridas (FAO, 2018). 

Na Amazônia os produtos florestais não madeireiros (PFNM) são responsáveis pela 

manutenção e sobrevivência de muitas famílias que buscam o seu sustento na forma 

extrativista, através da agregação de renda e da promoção da segurança alimentar dessas 

populações. Nesta região, a coleta de produtos a saber: alimentícios, medicinais, aromáticos, 

corantes, energéticos e industriais, artesanais e ornamentais, abundantes nas florestas 

tropicais, são importantes oportunidades para incrementar suas rendas e conservar as florestas 

(SOARES et al., 2008). 

Muito embora os PFNM tenham sua importância social, ambiental e econômica 

reconhecida para as populações da Amazônia, o poder público por sua vez, pouco fez até o 

momento para a realização de políticas públicas voltadas para esse importante segmento. 

É necessário mudar o modo de pensar e agir sobre a gestão dos recursos florestais não 

madeireiros. Para tanto, é fundamental que se identifique o potencial extrativo de cada 

produto, sua importância social e ambiental, sua projeção econômica e a partir daí, formular 

medidas de políticas socioambientais e econômicas que contribuam na melhoria de técnicas 

de produção, processamento e gestão, e assim, promover melhor qualidade de vida às 

populações ribeirinhas da Amazônia (ITTO, 1998). 

Dentre os destaques dos PFNM, está o fruto do açaizeiro, com participação econômica 

e social de fundamental importância para a segurança alimentar das populações ribeirinhas do 

estuário do rio Amazonas, pelo alimento que proporciona e pela geração de renda para as 

famílias (FREITAS, et al. 2019). 

Pesquisas realizadas na Amazônia com E. oleracea têm mostrado a importância da 

espécie para as populações que habitam as várzeas da Amazônia (CALZAVARA, 1972; 

NOGUEIRA; HOMMA, 2015; CRUZ JUNIOR, 2016; SILVA JUNIOR et al., 2019; 

FREITAS et al., 2020). No Estado do Amapá, estima-se que a produção de frutos do açaizeiro 

alcançou 9 mil toneladas em 2017, distribuídos em 1,9 mil estabelecimentos rurais (IBGE, 

2019). 

Na região do Vale do rio Araguari, no trecho compreendido entre as sedes municipais 

de Ferreira Gomes e Cutias, um passo importante foi dado, mediante a Chamada Pública 

004/2017/FAPEAP/GEA, quando se constatou o elevado potencial de açaizeiros nativos por 
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meio de mapeamento, estimativa de produção de frutos e o etnoconhecimento dos 

extrativistas (RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA, 2019; FREITAS et al., 2020). 

Contudo, verificou-se a falta de conhecimento por parte dos extrativistas sobre as 

técnicas e os benefícios do manejo dos açaizais nesta região (FREITAS et al., 2020). 

Neste contexto, visando aumentar a oferta de frutos, torna-se fundamental a 

implementação do manejo florestal de populações naturais de açaizeiros como fonte legal e 

sustentável de matéria-prima. A realização de cursos de capacitação para as comunidades 

ribeirinhas, que têm no açaizeiro, a sua principal fonte de sustentação (alimentar e renda), é 

fundamental para o desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas manejados. 

Além disso, o extrativismo da coleta de frutos do açaizeiro é hoje uma das atividades 

que mais utiliza a mão-de-obra familiar no Estado do Amapá e garante a permanência das 

pessoas no local, embora sua participação na produção e exportação do produto em termos de 

Amazônia até o momento seja pouco representativa, o Amapá possui extensas áreas 

potenciais com açaizais nativos, como as recentes mapeadas na região do vale do rio 

Araguari. 

Diante do exposto, este projeto insere-se integralmente no escopo das ações do 

Programa Tesouro Verde/GEA, o qual prevê que os recursos do programa deverão contribuir 

para apoiar ações que visem o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amapá, de 

forma sustentável, garantindo a preservação e conservação dos recursos naturais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Realizar capacitação e treinamento de produtores extrativistas em técnicas de manejo 

de açaizais nativos e implantar unidades demonstrativas de manejo no Vale do rio Araguari, 

municípios de Ferreira Gomes, Cutias e Tartarugalzinho, Estado do Amapá. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar os produtores extrativistas em técnicas de manejo de açaizais nativos; 

 Treinar os produtores de açaí em técnicas de boas práticas de colheita, armazenamento 

e transporte de frutos; 

 Instalar áreas demonstrativas com aplicação das técnicas de manejo de açaizais; 

 Monitorar e quantificar a produção de frutos (nos períodos da safra e entressafra) nas 

unidades demonstrativas; 

 Garantir assistência técnica e extensão florestal (ATEF) aos produtores extrativistas 

durante a vigência do projeto. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 MANEJO DE AÇAIZAIS NATIVOS 

A situação atual das florestas tropicais úmidas mostra a importância de desenvolver 

sistemas agrícolas que sejam capazes, ao mesmo tempo, de reduzir a pressão populacional 

sobre o uso da terra e aumentar a renda das populações locais (LOJKA et al., 2010). O manejo 

de açaizais é uma importante atividade econômica e de subsistência dos ribeirinhos 

extrativistas que moram nas várzeas do estuário amazônico.  

No ano de 2001, a Embrapa Amapá desenvolveu por meio de suas pesquisas, um 

modelo para a produção de açaí em várzea chamado manejo de mínimo impacto, consistindo 

resumidamente na combinação dos açaizeiros com as outras espécies presentes na floresta de 

várzea, objetivando potencializar a produção de frutos de açaí nessas áreas (NOGUEIRA, 

2011).  

Queiroz e Mochiutti (2001) ressaltam que um açaizal com o manejo de mínimo 

impacto deverá conter para cada hectare, cerca de 400 touceiras, com cinco açaizeiros adultos 

em cada touceira; 50 palmeiras de outras espécies, além de outras espécies arbóreas que 

ajudam no equilíbrio ecológico e manutenção dos processos da ecologia específica dos 

açaizais nativos. 

Mantidas essas proporções, garante-se elevada produção de frutos e palmito de açaí, 

com alteração mínima da biodiversidade local. Como exemplo de bons resultados verificados 

em áreas de açaizais manejados, Matos Filho (2016), na Foz de Mazagão Velho, constatou 

que na maioria das propriedades onde foram realizadas práticas silviculturais os açaizais 

produzem o ano todo, mesmo com a produção diminuindo consideravelmente na entressafra, 

contudo, o açaí para consumo da família não falta, constituindo o principal alimento e produto 

gerador de renda da comunidade. Na entressafra, muitas propriedades também conseguem 

vender o açaí, mas em menor quantidade do que na safra. 

Estes são apenas alguns dos benefícios diretos relacionados à aplicação das boas 

práticas das técnicas de manejo em áreas de ocorrência de açaizeiros nativos e que podem 

perfeitamente ser difundidos e trabalhados com as comunidades, onde a assistência técnica e 

extensão rural ainda não conseguiram levar seus serviços ao agricultor familiar. 

 

4.2 AGRICULTURA FAMILIAR 
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O setor produtivo agrícola praticado atualmente com baixa tecnologia e 

consequentemente baixo rendimento e progressiva degradação ambiental, pouco contribui 

para o desenvolvimento regional e o abastecimento dos estabelecimentos comerciais (feiras, 

mercados, etc.), assim como não corrobora para a geração de renda familiar. 

Agricultura familiar é uma forma de produção em que o cultivo da terra, a mão-de-

obra, e o gerenciamento da produção é realizada predominantemente por membros da própria 

família. Na Amazônia, esta prática baseia-se em cortar e queimar a floresta para estabelecer 

culturas e pastagens e sobre o uso de pousio para a recuperação das propriedades do solo, com 

menor custo e objetivando o aproveitamento dos nutrientes depositados nas cinzas. Esta forma 

de uso da terra, junto com a pecuária extensiva, são os dois principais eixos da causa de 

desflorestamento na região. 

No estado do Amapá, a agricultura familiar é prática comum na zona rural, mas é 

extremamente fragilizada, pois não acompanhou as mudanças sociais e econômicas e o padrão 

tecnológico que ocorreram em outros estados da Amazônia (FREITAS, 2008). A principal 

característica da agricultura familiar na região é a forma de uso da terra pelos proprietários 

rurais familiares de maneira itinerante, baseada no corte e queima da floresta. No Vale do 

Araguari, a atividade com maior representatividade econômica é a agricultura familiar, 

intimamente ligada à produção e ao extrativismo de produtos florestais para própria 

alimentação (AMAPÁ, 2017). 

Estudos realizados na Amazônia oriental evidenciaram claramente que a agricultura de 

corte e queima vem mostrando sintomas de insustentabilidade em razão da redução do 

período de pousio, tendo como consequência à perda da capacidade de recuperação da 

fertilidade do solo e a diminuição do acúmulo de nutrientes da vegetação secundária (KATO 

et al., 1999; LACERDA et al., 2016). Nesse sentido, mudanças na forma de uso da terra são 

necessárias e novas alternativas de produção familiar precisam ser trabalhadas junto às 

comunidades rurais. 

A atividade extrativista de produtos florestais não madeireiros exerce grande 

relevância para a subsistência e geração de renda para as populações ribeirinhas amazônicas 

(IBGE, 2017). Na Vale do Araguari, muitas famílias possuem grande potencial de áreas de 

açaizais nativos, porém com pouca ou sem nenhuma condição para coleta e comercialização 

desses frutos, de modo a complementar sua renda familiar e movimentar o mercado local do 

fruto (FREITAS et al., 2020). Assim, faltam investimentos do setor público para promover 

um melhor aproveitamento desses recursos e garantir maior benefício aos produtores 

extrativistas.
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5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO 

 

O projeto de desenvolvimento e extensão florestal será realizado na região do Vale do 

Araguari, abrangendo os municípios de Ferreira Gomes, Cutias e Tartarugalzinho, em um 

trecho de 60 km partindo da ponte Tancredo Neves até a Foz do rio Araguari (Figura 1). Os 

dois municípios estão localizados na região centro-oeste do Estado do Amapá, sendo Ferreira 

Gomes entre as coordenadas geográficas N 00º 51,38’ e W 051º 11,74’ e Cutias N 01º 0,76’ e 

W 050º 48,66’. 

 

Figura 1. Área de abrangência do projeto. 

 

Fonte: Laboratório de Manejo florestal e Agricultura familiar (LAMAF). 

A vegetação da região do Vale do rio Araguari é composta por florestas de terra firme, 

várzea e igapó e campos naturais. Predomina o clima do tipo Am segundo classificação de 

Kopen (ALVARES et al., 2013), com temperatura máxima de 32,6ºC e mínima de 20ºC. 

A região possui importantes empreendimentos de geração de energia elétrica, como: as 

Hidrelétricas de Coaracy Nunes; Ferreira Gomes; e a Cachoeira Caldeirão. O extrativismo 

vegetal constitui importante função econômico-social no Vale do rio Araguari, que associado 

à pesca artesanal, interfere decisivamente na subsistência das populações ribeirinhas locais. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

6.1 PÚBLICO ALVO: 

 

Populações tradicionais, produtores rurais e extrativistas. 

 

6.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

Municípios: Ferreira Gomes, Cutias e Tartarugalzinho 

 

6.3 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

 Serão realizados cursos e treinamentos visando à qualificação técnica de produtores e 

trabalhadores rurais ribeirinhos de várzea, que atuarão na base dos sistemas e da cadeia de 

produção. Os instrutores dos cursos serão pesquisadores do IEPA com reconhecidas 

competências e experiências para a realização das capacitações propostas. 

Serão realizados cursos práticos em campo e seminários visando à melhor capacitação 

dos produtores e trabalhadores rurais, como também para que haja a compreensão da proposta 

e da tecnologia que deverá ser adotada pelo projeto a ser implantado. As capacitações terão 

em geral uma carga horária de 48 horas/semana, distribuídas em aulas teóricas e práticas, 

sendo que a parte prática é a que consumirá a maior parte da carga horária destinadas aos 

cursos, incluindo, principalmente, visitas à campo e outras experiências. Para a capacitação de 

manejo de açaizais nativos será fornecido um “kit manejador” composto por equipamentos 

simples, porém, eficientes e extremamente necessários para a realização do manejo. 

 

6.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A assistência técnica oferecida pelo projeto poderá se estender até a vigência do 

projeto. As propriedades deverão ter assistência periódica para acompanhamento e 

qualificação profissional dos beneficiários. 

Para assegurar o desenvolvimento e o bem estar do homem no ambiente rural por 

meio de capacitação de mão-de-obra e oportunizando a geração de renda. 

 Para a aplicação de práticas silviculturais que possibilitem maior produtividade do 

açaizeiro, serão utilizadas técnicas em manejo de açaizais nativos desenvolvidas em áreas de 
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várzea do estuário amazônico por pesquisadores do IEPA, com comprovada eficiência na 

produtividade do açaizeiro e sustentabilidade do ecossistema de várzea. 

 

6.5 MOBILIZAÇÃO 

 

Será realizada mobilização (durante dois dias) nas comunidades ao longo do rio 

Araguari e posterior reunião com produtores extrativistas de açaí com objetivo de apresentar o 

projeto aos comunitários e selecionar participantes dos cursos. A seleção dos participantes dos 

cursos de capacitação será feita com base no Relatório de pesquisa (2019) Projeto de pesquisa 

no Vale do Araguari/FAPEAP e de acordo com Freitas et al., 2020. 

 

6.6 CURSO 

 

Serão realizados dois cursos de capacitação em manejo de açaizais nativos, seguindo o 

plano de curso estabelecido pelos instrutores, contemplando 20 participantes em cada curso. 

As capacitações acontecerão em duas etapas: primeira parte dos cursos com temas 

teóricos e abordagens sobre a ecologia da espécie E. oleracea.  

A segunda parte dos cursos contemplará aulas práticas, com aplicação das técnicas de 

manejos pelos cursistas, com o acompanhamento da equipe técnica do IEPA. 

 

6.7 UNIDADE DEMONSTRATIVA 

 

 Serão instaladas duas parcelas demonstrativas com uso de técnicas de manejo de 

açaizais nativos, medindo 100 m x 100m (10000 m2) de área. Nestas unidades amostrais será 

feito o monitoramento da produção de frutos de açaizeiro nativo, com pesagem de cachos e de 

frutos por cada cacho pesado, estimando-se a média entre os mesmos. 

 

O cálculo de produção de fruto por hectare baseia-se na seguinte expressão: 

 

Pf = Npal x Nlat 

 

Pf= Produção de frutos (por hectare/Safra); 

Npal= número de palmeiras adultas por hectare; 

Nlat= número de latas produzidas por palmeira adulta na safra. 
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Em seguida, será feita a conversão de lata/hectare para saca (50 kg)/hectare, sendo que 

o valor obtido será dividido por 4, considerando a proporção de 1 saca para 4 latas de frutos 

do açaizeiro. Os dados coletados serão organizados e tabulados no programa Microsoft Excel 

2016. A análise estatística dos dados quantitativos e elaboração de gráficos serão realizadas 

com o auxílio do software estatístico R (R Development Core Team, 2020).  
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7 PRODUTOS ESPERADOS 

 

● Capacitação de produtores extrativistas em técnicas de manejo de açaizais nativos; 

● Capacitação de produtores em boas práticas de colheita e benficiamento dos frutos; 

● Atendimento de 100 famílias direta e indiretamente com as capacitações em manejo de 

açaizais; 

● Monitoramento e quantificação da produção de frutos do açaizeiro no vale do 

Araguari; 

● Implantação de duas unidades demonstrativas em manejo de açaizais nativos; 

● Cada membro comunitário envolvido em uma ou mais ação do projeto terá a função de 

agente disseminador na comunidade através dos conhecimentos adquiridos em uma ou 

mais capacitação e respaldado por meio de certificados fornecidos pelo IEPA; 

● Produção de folders, vídeos e arquivos fotográficos mostrando as ações do projeto; 

● Divulgação das ações do projeto pelos meios de comunicações disponíveis; 

● Divulgação das unidades demonstrativas através do dia-de-campo, realizada pelos 

membros capacitados. 
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8 IMPACTOS ESPERADOS 

 

● Proposição de alternativas para a produção de alimentos no vale do rio Araguari frente 

às mudanças e impactos gerados pelas hidrelétricas; 

● Divulgação dos conhecimentos sobre as técnicas de manejo de açaizais para 

produtores extrativistas e da agricultura familiar no vale do Araguari; 

● Fortalecimento da Extensão florestal e assistência técnica (ATEF) na região do 

Araguari; 

● Fortalecimento da cadeia produtiva do açaí no Vale do Araguari e no Estado do 

Amapá; 

● Subsídios a políticas econômicas e ambientais, municipais e estadual voltados à 

atividade produtiva local; 

● Fortalecimento e desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL) da cadeia 

produtiva do açaizeiro no Araguari.  

 



20 

9 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

9.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS E LABORATÓRIOS 

 

Laboratório de Manejo florestal e Agricultura familiar, Lab. de Morfologia e Fitoquímica, 

Lab. de Físico-química, Laboratório de Taxonomia de Plantas e Núcleo de Hidrometeorologia 

e Energias Renováveis (NHMET) 

 

9.2 VEÍCULOS / EMBARCAÇÕES 

 

01 Motor de popa 15 Hp e 01 casco de voadeira (LAMAF/IEPA) 

 

9.3 EQUIPAMENTOS 

 

01 aparelho GPS Map (LAMAF/IEPA) 
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10 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

 

Quadro 1. Cronograma físico de execução do projeto. 

Ordem ATIVIDADES 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Mobilização  X  X          

2 Capacitação em manejo de açaizais  X           

3 Capacitação em manejo de açaizais    X         

4 Assitência técnica e extensão florestal X X X X X X X X X X X X 

5 Monitoramento das unidades de manejo 

instaladas 
 X X X X X X X X X X X 
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11 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO 

 

Quadro 2. Equipe executora das atividades do projeto 

Nome Completo Instituição Formação/Titulação 
Função/Atividades no 

Projeto 

João da Luz Freitas IEPA Doutor 
Instrutor/ Palestrante/ 

Assitência técnica (ATEF) 

Raullyan Borja Lima e 

Silva 
IEPA Doutor 

Instrutor/Palestrante 

(Etnobotânica) 

Jefferson Erasmo de 

Souza Vilhena 
IEPA Doutor Palestrante (Climatologia) 

Patrick de Castro 

Cantuária 
IEPA Doutor Palestrante (PFNM) 

Luciedi de Cássia Leoncio 

Tostes 
IEPA Doutora 

Palestrante 

(Aproveitamento de 

PFNM) 

André de Siqueira Mendes 

Amaral 
IEPA Mestre 

Instrutor/ Palestrante, 

Assitência técnica (ATEF) 

Francisco de Oliveira 

Cruz Junior 
IEPA Mestre 

Instrutor/ Palestrante/ 

Assitência técnica (ATEF) 

Amanda Maria de Souza 

Diógenes Almeida 
IEPA Mestre 

Instrutor (manejo florestal 

comunitário) 

Adriano Castelo dos 

Santos 
IEPA Mestre 

Instrutor/ Assitência 

técnica (ATEF) 
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12 CRONOGRAMA FINACEIRO 

 

Quadro 3. Cronograma financeiro do projeto. 

Item Item de Despesa Valor Global 

1 
Equipamentos 

R$                     10.432,44 

 

2 
Diárias 

R$                     16.243,20 

 

3 
Material de consumo 

R$                     24.956,00 

 

4 
Serviço de terceiros (Pessoa física) 

R$                       4.752,00 

 

VALOR TOTAL DO PROJETO 
R$                     56.383,64 
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