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RESUMO 

 

A presente proposta possui o intuito de verificar a viabilidade econômica de cultivo de 

baunilha no estado do Amapá, para propor uma estrutura básica dessa atividade para a 

agricultura familiar amapaense. O Sistema da agricultura familiar gera desenvolvimento 

econômico de forma pulverizada, que atinge uma parcela significativa da população 

brasileira, e quando associada ao cultivo de orquídeas no Brasil gera uma importante 

atividade econômica, carente de estudos. Assim, pode torna-se uma ferramenta de apoio à 

gestão do meio ambiente, e subsidiar um processo participativo de crescimento econômico 

rural no cultivo de Vanilla para a produção de baunilha no Amapá. A baunilha é uma orquídea 

com hábito escandente nativa do sudeste do México, no entanto, os cultivos estão mais 

difundidos na Ilha de Madagascar, Indonésia e China. Homma, Menezes e Matos (2006) 

relatam que existem algumas espécies nativas do Brasil, mas que não possuem mercado, pois 

seu aroma é muito diferente do uso que é solicitado pelo mercado internacional. No Amapá, 

essas orquídeas são encontradas naturalmente entre as espécies: Vanilla chamissonis, Vanilla 

cribbiana, Vanilla guianensis, Vanilla mexicana, Vanilla palmarum, Vanilla planifolia, 

Vanilla pompona, sendo a quarta e sexta espécies muito utilizadas no mundo. A substância 

química responsável pelo aroma da baunilha é um aldeído chamado vanilina, isolado em 

1816. É muito utilizado na indústria de alimentos, incorporado em mistura com chocolates, 

doces, sorvetes e bebidas. Também é utilizado para a produção de essências para a fabricação 

de perfumes, sabonetes, talcos, cremes, entre outros. O projeto vai ser aplicado para a se fazer 

um planejamento para construção de uma unidade demonstrativa de cultivo de baunilha, bem 

como estudo de viabilidade econômica no distrito da Fazendinha, em Macapá. Destarte às 

informações prestadas, a presente proposta se configura como um potencial para o 

fortalecimento do desenvolvimento do setor econômico no Amapá, que necessita de 

investimentos em ciência e tecnologia para dar suporte a crescente demanda da agricultura 

familiar no Amapá. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Amapá. Cultivo de Baunilha. 

 



 

ABSTRACT 

 

This proposal aims to verify the economic viability of growing vanilla in the state of Amapá, 

to propose a basic structure of this activity for family farming in Amapá. The family farming 

system generates economic development in a pulverized way, which affects a significant 

portion of the Brazilian population, and when associated with the cultivation of orchids in 

Brazil, it generates an important economic activity, lacking studies. Thus, it can become a tool 

to support environmental management, and subsidize a participatory process of rural 

economic growth in the cultivation of Vanilla for the production of vanilla in Amapá. Vanilla 

is an orchid with a scandent habit native to southeastern Mexico, however, the crops are more 

widespread in Madagascar Island, Indonesia and China. Homma, Menezes and Matos (2006) 

report that there are some species native to Brazil, but that do not have a market, as their 

aroma is very different from the use that is requested by the international market. In Amapá, 

these orchids are found naturally among the species: Vanilla chamissonis, Vanilla cribbiana, 

Vanilla guianensis, Mexican vanilla, Vanilla palmarum, Vanilla planifolia, Vanilla pompona, 

being the fourth and sixth species widely used in the world. The chemical substance 

responsible for the aroma of vanilla is an aldehyde called vanillin, isolated in 1816. It is 

widely used in the food industry, incorporated in a mixture with chocolates, sweets, ice cream 

and drinks. It is also used for the production of essences for the manufacture of perfumes, 

soaps, talc, creams, among others. The project will be applied to plan the construction of a 

demonstration unit for the cultivation of vanilla, as well as an economic feasibility study in 

the district of Fazendinha, in Macapá. As a result of the information provided, this proposal is 

configured as a potential for strengthening the development of the economic sector in Amapá, 

which needs investments in science and technology to support the growing demand for family 

farming in Amapá. 

 

Keywords: Family farming. Amapá. Vanilla cultivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É um desafio propor alternativas econômicas na Amazônia, no entanto esse desafio se 

torna mais agradável quando associado a incremento de renda para a agricultura familiar. 

Visto que essa atividade é a que mantem a sobrevivência de boa parte das pessoas que vivem 

no interior da Amazônia. Quando se remete a agricultura familiar no estado do Amapá, pouco 

se avançou nos últimos anos, em comparação com os estados do Amazonas e Pará. No 

entanto, o Amapá, apresenta um grande potencial para fortalecimento da agricultura familiar, 

mas para isso, necessita de investimentos em ciência e tecnologia para dar suporte a esse setor 

produtivo. Quando uma atividade econômica, apresenta uma estrutura de manutenção de fácil 

organização, que não exige altos níveis de mecanização e especialização, apresentam as 

condições satisfatórias para serem executadas na agricultura familiar. A cultura da baunilha 

além de apresentar essas características possui alto valor de mercado, sendo executada na 

Amazônia há pelo menos três décadas, entre os sucessos encontrados, está o município de 

Tomé Açú no estado do Pará. 

O Sistema da agricultura familiar gera desenvolvimento econômico de forma 

pulverizada, que atinge uma parcela significativa da população brasileira, e quando associada 

ao cultivo de orquídeas no Brasil e a importância da implementação dessa atividade 

decorrente da área de estudo, tornam-se uma ferramenta de apoio à gestão do meio ambiente, 

e subsidiar um processo participativo a um crescimento econômico rural no cultivo de Vanilla 

para a produção de baunilha. 

Diante as informações prestadas, qual seria a viabilidade econômica da cultura da 

baunilha no estado do Amapá? Qual estrutura básica deve apresentar um agricultor familiar 

para dar prosseguimento nesse setor produtivo no Amapá? Como ficaria organizada uma 

unidade demonstrativa de cultivo de baunilha, no município de Macapá, Amapá? 

Esse projeto se justifica para trazer informações importantes de uso racional da 

biodiversidade, em especial para o cultivo de Baunilha, uma atividade econômica que pode 

ser mais um incremento para a agricultura familiar no Amapá. Haja vista que diante da 

magnitude da Flora do Amapá, o Estado precisa se apropriar dos recursos da biodiversidade 

que conserva para melhorar seus índices econômicos. Assim, o estabelecimento de uma 

cultura de uma planta que já faz parte da diversidade local e que possui um alto valor de 

marcado (o quilo varia de R$ 500,00 a R$ 1.000,00), pode ser mais uma estratégia para o 

desenvolvimento econômico do Amapá.  
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O gênero Vanilla possui elevado valor econômico, sendo comercializados no mercado 

brasileiro e internacional (FIGUEIREDO; KOLB, p.405, 2013). A produção de baunilha no 

País é muito reduzida, tanto que não consta nas estatísticas oficiais, comportando-se como se 

fosse um produto invisível. As necessidades do País de baunilha natural são supridas via 

importação, cujo valor e quantidade retratam o mercado potencial que poderia ser 

desenvolvido pela agricultura familiar no Amapá. Assim, a presente proposta se enquadra nos 

objetivos do Programa Tesouro Verde por três motivos: (a) auxiliará no desenvolvimento 

socioeconômico por incluir mais uma alternativa de renda para a agricultura familiar; (b) se 

utilizará de um produto da sóciobiodiversidade que não apresenta uso no Amapá, o que vai 

propor um uso sustentável das espécies de Vanilla no Amapá; (c) conhecendo as espécies de 

Vanilla do Amapá pode-se propor estratégias de conservação e preservação para uso racional 

desse produto florestal não-madeireiro que tem um alto valor de marcado, e que para a sua 

produção basta incluir em Sistemas Agroflorestais já existentes, não necessitando realizar 

desmatamento. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESE (S) 

 

2.1 GERAL 

 

Verificar a viabilidade econômica de cultivo de baunilha no estado do Amapá, para 

planejamento de uma unidade demonstrativa de cultivo de baunilha, para propor uma 

estrutura básica dessa atividade para a agricultura familiar amapaense. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Inventarias as espécies de Vanilla no Amapá; 

• Verificar a viabilidade econômica do cultivo de Vanilla spp. no Amapá; 

• Propor uma estrutura básica de cultivo de baunilha para a agricultura familiar no 

Amapá. 

 

2.3 HIPÓTESES 

 

• Como o Amapá apresenta condições ambientais semelhantes locais onde já 

existem cultivos de baunilha, essa atividade apresenta viabilidade econômica favorável.  

• Para um agricultor familiar apresentar as condições de realizar o cultivo de 

baunilha, o mesmo, deve apresentar a área regularizada, quanto às questões fundiárias e 

ambientais, possuir em sua propriedade área de sombreamento natural com espécies arbóreas 

nativas ou exóticas e conhecer as técnicas básicas de cultivo de baunilha. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Existem diversos conceitos que definem agricultura familiar, entre essas 

determinações, o indicado pela FAO (1996), é um dos mais completos, sendo a definição 

composta a partir de três características centrais: a) gestão da unidade produtiva e os 

investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém entre si laços de sangue 

ou de casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da 

família; e, c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra), pertence à 

família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou de 

aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. 

A circunstância em que se expressa à agricultura familiar no Brasil, é o resultado de 

um processo histórico iniciado a partir da colonização, que teve influência especialmente 

pelos acontecimentos políticos, econômicos e sociais dos últimos séculos e principalmente 

das últimas décadas. No entanto, Grossi e Silva (2002), relatam que essa transformação 

começa a ser destacada na década de 1950, a partir da instalação no Brasil, de indústrias 

produtoras de insumos para a agricultura (máquinas, adubos químicos e agrotóxicos), o 

governo montou inúmeros aparatos para incentivar o uso dessas tecnologias. Surge então, a 

“revolução verde”, modelo que preconizava a modernização da agricultura que só veio a se 

efetivar nos anos 1960. 

A agricultura em geral e a familiar, em particular, sofreu com os efeitos do modelo de 

exportação de produtos primários, da importação substitutiva de produtos nacionais e da 

assimetria das regras internacionais. Na transição da década de 1980 para a de 1990, a 

agricultura brasileira, anteriormente protegida, foi exposta à concorrência internacional. O 

conjunto dos produtores rurais familiares não acompanhou esta evolução e, como resultado, 

perdeu competitividade frente a seus concorrentes internacionais. 

Nesse contexto, parece ser possível afirmar que a agricultura familiar no Brasil surge 

como uma forma de produção alternativa à monocultura e ao latifúndio do período colonial 

fortalecendo-se com os impactos sociais, culturais e ambientais ocasionados pela “revolução 

verde”.  

De acordo com Kwitko (2005), ainda que a maioria dos agricultores viva em 

condições de pobreza, continuam responsáveis por expressiva parcela da produção de 

alimentos e matérias-primas, sobretudo em regiões como Norte e Nordeste. Assim, quando 
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uma atividade é inserida na agricultura familiar de forma planejada e sem acarretar muitos 

custos, passa a ser uma atividade viável para o fortalecimento da agricultura familiar.  

 

3.2 CULTIVO DE VANILLA NO MUNDO 

 

A baunilha é uma orquídea com hábito escandente nativa do sudeste do México, no 

entanto, os cultivos estão mais difundidos na Ilha de Madagascar, Indonésia e China. Homma, 

Menezes e Matos (2006) relatam que existem algumas espécies nativas do Brasil, mas que 

não possuem mercado, pois seu aroma é muito diferente do uso que é solicitado pelo mercado 

internacional. A substância química responsável pelo aroma da baunilha é um aldeído 

chamado vanilina, isolado em 1816. É muito utilizado na indústria de alimentos, incorporado 

em mistura com chocolates, doces, sorvetes e bebidas. Também é utilizado para a produção de 

essências para a fabricação de perfumes, sabonetes, talcos, cremes, entre outros. 

Em face da pequena produção e do alto preço, a utilização de aromatizantes sintéticos 

que simulam o aroma de baunilha é mais empregada. O alto preço da vanilina proveniente de 

extrato natural rende US$ 4.000,00/kg, tem estimulado pesquisas conduzidas para a sua 

produção por microorganismos e a produção biotecnológica por cultura de células da planta 

(DAUGSCH; PASTORE, 2005). 

Os principais países produtores são: Madagascar, que lidera a produção mundial de 

baunilha; seguido da Indonésia; China; e México. As espécies de baunilha cultivadas nesses 

países são diferentes. A Vanilla planifolia Andrews (LEÓN, 1987), cultivada em Madagascar, 

é conhecida por produzir a melhor qualidade — dita “Bourbon” — para preparações 

alimentares como gelados, bolos, chocolates e bebidas. A Vanilla tahitensis (Sul do Pacífico), 

Vanilla java (Indonésia) e Vanilla pompona (Antilhas), são utilizadas como aromatizante do 

tabaco e nas indústrias de cosméticos e farmacêutica. 

A reexportação é efetuada por diversos países desenvolvidos, como a França, 

Alemanha e Estados Unidos, que controlam o mercado desse produto. O preço apresenta 

grande instabilidade e decorre das oscilações na produção em Madagascar e Indonésia. No 

período de 2001 a 2004, o preço tem sido bastante elevado, atingindo US$ 340,00/kg, mas, 

em 2005. 
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3.3 CULTIVO DE VANILLA NO BRASIL 

 

O gênero Vanilla possui elevado valor econômico, sendo comercializados no mercado 

brasileiro e internacional (FIGUEIREDO; KOLB, p.405, 2013). A produção de baunilha no 

País é muito reduzida, tanto que não consta nas estatísticas oficiais, comportando-se como se 

fosse um produto invisível. As necessidades do País de baunilha natural são supridas via 

importação, cujo valor e quantidade retratam o mercado potencial que poderia ser 

desenvolvido pela agricultura familiar na região Amazônica e nas áreas remanescentes da 

Mata Atlântica. 

 

3.4 CULTIVO DE VANILLA NA AMAZÔNIA 

 

Na Amazônia, o Pará, mais especificamente em Tomé-Açú apresentam uma 

experiência bem sucedida de cultivo de baunilha, essa experiência foi realizada por dois 

produtores (Tsuneo Kusano e Hironori Ono) constituem exemplos que precisam ser 

divulgados para serem incorporados nos SAF de agricultura familiar, criando nova alternativa 

de renda e emprego. A importância do resgate dessas experiências revela-se importante, uma 

vez que os colonos antigos estão falecendo e não se encontram registros escritos das práticas 

adotadas. Por ser uma planta trepadeira poderia ser incorporada nos SAF dos agricultores 

familiares aproveitando as árvores permanentes e para enriquecimento das reservas florestais 

obtendo ganhos adicionais. 

Ambos os produtores utilizam a variedade Planifolia mexicana, que foi introduzida 

pelo ex-Instituto Experimental Agrícola Tropical da Amazônia (Inatam), fundado em 1974, 

trazida do México, na busca de alternativas para os produtores de pimenta-do-reino afetados 

pelo Fusarium. O plantio do Sr. Tsuneo Kusano possui 330 pés de baunilha em produção e 

plantou, em 2005, mais 1.000 pés que está sendo conduzido em arame aproveitando estacas 

de pimenteiras estendidos na sombra das seringueiras em uma área limpa, de um antigo 

pimental. 

Considerando a produção máxima de 40 kg de baunilha obtida pelo Sr. Tsuneo 

Kusano, de 300 pés produtivos, na safra 2003/2004, ter-se-á uma estimativa de 133 gramas de 

baunilha beneficiada por planta. 

É através de uma busca de alternativa econômica para a agricultura familiar, obtendo 

uma perspectiva da renda e da vertente ambiental que se pode ter uma percepção de 

desenvolvimento econômico na produção de baunilha através do cultivo de Vanilla, sendo um 
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tipo de especiaria, mesmo comportando-se aqui no Brasil como se fosse um produto invisível. 

Sacramento (2004, p.155) com muita propriedade afirma que a baunilheira é uma escandente 

cultivada em regiões de clima tropical úmido e cresce apoiada em tutores vivos ou mortos, 

geralmente plantada no espaçamento de 2 metros entre plantas, o sombreamento e o 

fortalecimento de água são fundamentais para o desenvolvimento e frutificação da planta, o 

autor relata ainda que o principal produto da baunilheira é o fruto capsular cilíndrico com 

comprimento de até 25 cm com peso entre 05 e 30 g, a qual contém os cristais de vanilina, em 

que se extrai essência usada em cremes, sorvetes, pudins, biscoitos, dentre outros doces que 

necessitam de misturas. 

Diante disso, é necessário o entendimento para a identificação da espécie e a 

compreensão do manuseio adequado dos frutos, pois há vários procedimentos para o 

beneficiamento de baunilha.  

No Amapá, essas orquídeas são encontradas naturalmente entre as espécies: Vanilla 

chamissonis Klotzsch, Vanilla cribbiana Soto Arenas, Vanilla guianensis Splitg., Vanilla 

mexicana Mill., Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl., Vanilla planifolia Jacks. ex 

Andrews, Vanilla pompona Schiede, sendo a quarta e sexta espécies muito utilizadas no 

mundo. No entanto, há a necessidade de conhecer melhor as variedades e espécies existentes 

para se propor alguma estratégia de desenvolvimento econômico. 

De acordo com Reis, Brondani e Almeida (2011, p. 69), as favas como são chamados 

os frutos, são geralmente originadas a partir de cultivos da síntese artificial da vanilina que 

desenvolve a lignina ou cultivos comerciais, sendo necessário o manejo sustentado dos 

povoamentos naturais de Vanilla Mill, visto que o foco é a produção comercial de frutos, 

porém este não é praticado. 

Através de técnicas e manejo simples e muita observação, é possível aprender a iniciar 

o cultivo da família orquidácea, presente em nossas vidas, na sua maioria como ornamento, 

tendo também significado importante na alimentação humana (baunilha). 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Estado do Amapá está localizado na porção setentrional do Brasil, Região 

Amazônica, encontra-se ao sul e parcialmente a leste confrontado com o Estado do Pará e em 

pequena porção com o Suriname, ao norte pela Guiana Francesa, oeste banhado pelo Rio 

Amazonas, entre os paralelos 0°00’ a 03º00’ S e 50°00’ a 54°00’ W (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização do Estado do Amapá. 

 

Fonte: Silva e Cantuária (2014). 
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De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima do Amapá é do tipo Aw 

(KÖPPEN; GEIGER, 1928) por ser obrigatoriamente tropical e equatorial, e apresentar um 

clima úmido com ocorrência de precipitação em todos os meses do ano, bem como de 

estações anuais definidas somente como seca ou chuvosa (INMET, 2012). A temperatura 

anual média é em torno de 27 °C e os valores de umidade média mensal relativos ao ar são: 

máxima de 87 e mínima de 78% (LIMA, 2010). Quanto a vegetação, apresenta o predomínio 

de Florestas de Terra Firme, Várzea e Savana Amazônica, está na região central do Amapá. O 

Estado apresenta mais de um terço de seu território protegido legalmente em 19 unidades de 

conservação da natureza. 

 

]
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Para a organização do estudo de viabilidade econômica, é necessária a definição dos 

custos da produção, assim, é importante identificar a soma de todos os recursos e serviços 

utilizados de forma econômica no processo produtivo, a fim de se obter os valores e as 

quantidades de produtos de forma racional. Nesse sentido, e para fins de análise econômica, o 

custo de produção é a compensação que os donos dos fatores de produção (terra, trabalho, 

capital) e dos recursos financeiros de custeio utilizados por uma empresa para produzir 

determinado bem, devem receber para que esses fatores continuem sendo fornecidos e 

continuados e a atividade seja considerada sustentável. 

Para isso, é indicado que seja auferido o custo total da implantação da unidade 

demonstrativa, em que será ordenado o custeio para a produção advinda do cultivo da 

baunilha. Nesse custeio será determinado ainda: treinamento da mão de obra familiar para 

estabelecimento do cultivo, material relativo à construção do cultivo de baunilha, bem como 

sua manutenção nas fazes inicial, prefloração, floração, polinização artificial, frutificação e 

processamento do fruto de Vanilla spp. A escolha da (s) espécie (es) a ser (em) cultivada (s) 

dependerá de múltiplos fatores: 

• Início das Condições ambientais e aclimatação da (s) espécie (s) ; 

• Disponibilidade dessas espécies no estado do Amapá; 

• Condições de coleta e armazenamento de material para cultivo; 

• Visitas técnicas em cultivos de Vanilla spp. em Tomé Açú (Pará) e Costa Rica. 

• A estimativa de materiais para organização da unidade demonstrativa será feita 

mediante informações indicadas na literatura, no entanto, somente com as visitas 

técnicas que uma versão final do estudo de viabilidade econômica poderá ser 

organizada, visto que, ainda existe a necessidade de adequação de técnicas e 

procedimentos para a realidade amapaense e que só poderão ser desenhadas em uma 

versão final depois das visitas técnicas. 
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5.2 PLANEJAMENTO DE MODELO PARA UNIDADE DEMONSTRATIVA 

 

 Para se planejar a organização de uma unidade demonstrativa será escolhida uma área 

no Campus da Fazendinha do IEPA que deverá está organizada em regime de sistemas 

agroflorestais ou quintais agroflorestais, onde o componente arbóreo deve apresentar-se apto 

para desenvolvimento de consórcio com Vanilla spp., além de áreas sombreadas para 

organização das estacas para cultivo individual. 

 Depois em que a área estiver escolhida, será feito a escolha das espécies a serem 

plantadas, sempre seguindo a indicação do preparo das mudas para verificar a aclimatação. 

 Serão mensurados a luminosidade, umidade relativa do ar, temperatura, características 

nutricionais do solo e acompanhados os dados meteorológicos. Na literatura (HOMMA; 

MENEZES; MATOS, 2006), é indicado que depois do plantio a floração ocorre 

aproximadamente entre dois a três anos, e a colheita leva de oito a nove meses. Assim o 

período de vigência do projeto será de um ano. Para entendimento de como ficará a estrutura 

demonstrativa segue Figura 3.  

Figura 3 – Modelo de Unidade Demonstrativa. 

 

 

Fonte: Yukihisa Ishizuka (2006). 
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Será também realizado a produção de uma Cartilha com todo o protocolo a ser 

realizado para o estabelecimento do cultivo de baunilha no Amapá, bem como de áreas que 

apresentem o potencial para essa produção. Assim, será estabelecida uma agenda com o 

Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP) para que se possa incluir assistência 

técnica para os agricultores que tenham interesse em desenvolver essa atividade econômica.  
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6 PRODUTOS ESPERADOS 

 

 Será confeccionado uma cartilha sobre a produção de baunilha para a capacitação de 

Agricultores locais para implementação dessa atividade econômica em sistemas 

agroflorestais. 

 Será publicada uma nota científica sobre as espécies potencias produtoras de valinina 

no Amapá. 
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7 INFRA-ESTRUTURA DE APOIO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

7.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS E LABORATÓRIOS 

 

Para o desenvolvimento das atividades que serão realizadas parcialmente nas 

Instalações físicas do Câmpus Fazendinha do IEPA, serão utilizadas as seguintes estruturas: 

(a) Laboratório de Taxonomia de Plantas (LABTAX) e (b) Casa de Vegetação. 

 

7.2 VEÍCULOS / EMBARCAÇÕES 

 

 Nada a declarar. 

 

7.3 EQUIPAMENTOS 

 

 Microcomputador. 

 

7.4 OUTROS RECURSOS MATERIAIS 

 

Nada a declarar. 
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8 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

Ordem ATIVIDADES 

Cronograma de execução em meses 

2020 2021 

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

1 Revisão de Litaratura     x x x x x x x x x x x x         

2 Inventário de Vanilla     x x x x x                

3 Visita Técnica a Tomé Açú, Pará        x                 

4 Visita Técnica a Costa Rica         x                

5 Prospecção Econômica      x x x x x x x x x           

6 Estudo de Viabilidade      x x x x x x x x x           

7 Relatório Parcial            x             

8 Cartilha para produção de Vanilla                x         

9 Relatório Final                x         
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9 EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO 

 

Nome Completo Instituição Formação/Titulação 
Função/Atividades no 

Projeto 

Patrick de Castro Cantuária IEPA Biólogo/Doutor Pesquisador/Coordenador 

Tonny David Santiago 

Medeiros 

IEPA Biólogo/Mestre Pesquisador 

Raullyan Borja Lima e Silva IEPA Biólogo/Doutor Pesquisador 

João da Luz Freitas IEPA Engenheiro 

Florestal/Doutor 

Pesquisador 

Plinío Marcos Bahia 

Potyguara 

IEPA Engenheiro 

Florestal/Especialista 

Pesquisador 
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10 CRONOGRAMA FINACEIRO DETALHADO 

 

a) DIÁRIAS 

a) DIÁRIAS 

 

Destino 

 

Mês/Ano 

 

Objetivo 

Nº Pessoas Nº Dias Valor Diária  

(R$ N; U$ I) 

Valor Total  

(R$) 

Tomé Açú Agosto/2020 Visita Técnica 1 5 R$ 135,39 676,95 

Costa Rica Setembro/2020 Visita Técnica 1 9 U$ 150 6750,00 

TOTAL DE DIÁRIAS 7426,95 

NS: Nível Superior  NM: Nível Médio 

 

b) MATERIAL DE CONSUMO 

 

Discriminação 

Aquisição 

 (mês/ano) 

 

Unid. 

 

Quant. 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Papel A4 A definir Caixa  1 180 180,00 

Papel alcalino branco  A definir Caixa 1 350 350,00 

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO 530,00 

 

c) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 

 

Discriminação/Trecho 

 

Mês/Ano 

 

Objetivo 

 

Quant. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

Passagem aérea / Macapá-

Belém-Macapá 

 

Agosto/2020 
Visita Técnica 1 500 500 

Passagem aérea / Macapá-

Costa Rica-Macapá 

 

Setembro/2020 
Visita Técnica 1 6.000 6.000 

TOTAL DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  6.500,00 

 

d) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

 

Discriminação 

 

Mês/Ano 

Quant. De 

Dias 

Quant. Rec. Hum. Valor Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

Parabotânico A definir 10 1 100 1.000,00 



23 

Serviços de 

Editoração de 

Cartilha 

A definir 20 1 100 1.000,00 

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  2.000,00 

 

e) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

Discriminação 

 

Início 

(mês/ano) 

 

Término 

(mês/ano) 

 

Unidade 

 

Quant. 

Valor 

Unitário (R$) 

Valor 

Total 

(R$) 

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0 

f) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 

 

 

RESUMO DAS DESPESAS 

Valor Parcial (R$) 

a) DIÁRIAS 7.426,95 

b) MATERIAL DE CONSUMO 530,00 

c) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.500,00 

d) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00 

e) SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 0 

f) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 

VALOR TOTAL 16.456,95 
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